РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………. 2015 г.
ЗА одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.
за финансово осигуряване на дейности по Национална програма
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, одобрена с
Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование

МИНИСТЕРСКИЯТСЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 79 320 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”,
одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното образование.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното
образование. Учене през целия живот”, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование”
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по
централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с
централния бюджет за 2015 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г. във връзка с т. 3 от Решение № 299 на Министерския съвет от 2015
г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на
образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 2 декември 2015 г.
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по националната програма
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Община
Благоевград
Трявна
Кюстендил
Вършец
Панагюрище
Първомай
Столична
Ямбол

Област
Благоевград
Габрово
Кюстендил
Монтана
Пазарджик
Пловдив
София-град
Ямбол
ОБЩО:

Средства (лв.)
9 915
9 915
9 915
9 915
9 915
9 915
9 915
9 915
79 320

