
 
Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 

 

 

Разпределение на допълнителните бюджетни кредити за образование и наука по 

проекта на Решение на Народното събрание за одобряване на допълнителни бюджетни 

кредити по консолидираната фискална програма за 2008 г.  

 

 

І. По бюджета на Министерството на образованието и науката 

 

1. За увеличаване на единните разходни стандарти в системата на средното 

образование, вкл. общините (Приложение № 1 към т. 1, т. V) – 21 000 хил. лв. 

С Постановление № 214 от 02.09.2008 г. на Министерския съвет за предоставяне на 

допълнителни средства за увеличаване на единните разходни стандарти за функция 

„Образование” се предоставят 60 000 хил. лв. по бюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи 

звена, за увеличаване на единните разходни стандарти считано от 01.07.2008 г. Съгласно чл. 

1, ал. 2, т. 2 от ПМС № 214 средствата в размер на 20 700 хил.лв. се предоставят за сметка на 

преизпълнение на приходите на републиканския бюджет. Разпределението на 

допълнителните субсидии между общините и министерствата, финансиращи училища и 

детски градини е съобразно броя ученици/деца и единните стандарти. 

 

2. За закупуване на училищни автобуси (Приложение № 1 към т. 1, т. V) – 20 000 хил. 

лв. 

Автобусите ще бъдат предоставени на общините за осигуряване на превоз на 

учениците в задължителна училищна възраст до средищните училища. В резултат на 

извършената оптимизация на училищната мрежа през 2008 г. броят на учениците от 

закритите училища многократно надхвърля местата на предоставените на общините до този 

момент училищни автобуси. 

 



3. За довършване на стартиралите ремонтни дейности в студентските общежития          

(Приложение № 1 към т. 1, т. V. и Приложение № 2 към т. 2, т. ІV) – 10 000 хил. лв. и 7 000 

хил. лв.   

Средствата са за довършване на започналите строително-ремонтни дейности в 

студентско общежитие № 35 на Медицинския университет – Варна, студентско общежитие 

на Университета за хранителни технологии – Пловдив, студентско общежитие № 2 на 

Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, студентско общежитие № 51 на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”, студентско общежитие № 36, което се 

ползва съвместно от Университета за национално и световно стопанство – София и 

Университета за архитектура, строителство и геодезия – София, студентско общежитие № 1 

на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София и студентско общежитие № 20 

на Химико-технологичния и металургичен университет – София. 

 

ІІ. По трансферите/субсидиите за общините 

 

1. За средищни училища (Приложение № 1 към т. 1, т. ХІІ) – 2 000 хил. лв.  

Средствата са за допълнително финансиране за пътуващите ученици в средищните 

училища с оглед осигуряване на транспорт, столово хранене и целодневна организация на 

учебния процес в съответствие с измененията и допълненията на Закона за народната 

просвета (ДВ, бр.50 от 2008 г.). 

 

2. За преодоляване на дефицита по Национална програма „Оптимизация на 

училищната мрежа” (Приложение № 1 към т. 1, т. ХІІ и Приложение № 2 към  

т. 2, т.VІІІ) – 10 000 хил. лв. и 5 000 хил. лв.  

Броят на закритите и преобразуваните училища, одобрени за финансиране по 

националната програма, модул „Оптимизиране на училищната мрежа” е 313, т. е. повече от 

заложените индикативни параметри за изпълнение на програмата, а именно 250 закрити и 

преобразувани училища (съгласно РМС № 339 от 2008 г. за приемане на програмата).  

 

3. За осигуряване на закуска и мляко/чай на всеки ученик в І-ІV клас, както и за 

децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка (Приложение № 1 

към т. 1, т. ХІІ) – 3 000 хил. лв.  

Средствата ще се предоставят на общините за увеличаване размера на средствата за 

закуска на едно дете/ученик за периода 15.09.2008 – 31.12.2008 г. 



ІІІ. По трансферите/субсидиите за държавните висши училища 

 

1. За компенсиране издръжката на държавните висши училища от намалените 

такси на студентите – граждани на страни членки на ЕС, приети преди 2007 г., и на 

учениците в двете средни училища към Техническия университет – София (Приложение № 1 

към т. 1, т. ХІІІ) – 3 000 хил. лв.  

Преди 2007 г. студентите – граждани на страни членки на ЕС са приемани по реда за 

чуждестранните граждани (срещу заплащане). След приемането на Република България в ЕС 

същите се обучават при условията на българските граждани, поради което държавата следва 

да осигури субсидия за издръжка на обучението им. Разчетени са средства и за осигуряване 

на издръжката на учениците в средните училища в структурата на Техническия университет 

– София. 

 

2. За подобряване на образователната и научната инфраструктура на държавните 

висши училища (Приложение № 1 към т. 1, т. ХІІІ и Приложение № 2 към т. 2, ІХ) – 25 000 

хил. лв. и 7 000 хил. лв.  

Средствата ще бъдат предоставени за основен ремонт на сгради – паметници на 

културата, доизграждане и ремонт на сгради за учебната и научноизследователската дейност 

и оборудване на държавните висши училища, финансирани чрез Министерството на 

образованието и науката, както следва
1
: 

• за реновиране на сгради на висшите училища, които са паметници на културата –  

8 000 хил. лв. (за Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Стопанската академия 

„Д. Ценов” – Свищов, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. 

Сарафов” – София, Националната художествена академия – София и др.) 

• за довършване и ремонт на сгради на висшите училища – 15 000 хил. лв. (за 

Русенския университет „Ангел Кънчев”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”, Югозападния университет „Неофит Рилски” – 

Благоевград, Техническия университет – Варна, Техническия университет – Габрово, 

Университета за хранителни технологии – Пловдив, Аграрния университет – Пловдив, 

Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София, Специализираното висше 

                                                 
1
 Висшите училища могат да получат средства за повече от една дейност. Разпределението на 

средствата по дейности е индикативно и е в зависимост от проектната готовност на висшите училища. 

 



училище по библиотекознание и информационни технологии – София, Висшето транспортно 

училище „Тодор Каблешков” – София, Колежа по телекомуникации и пощи – София и др.) 

• за модернизиране на образователната и научната инфраструктура – 9 000 хил. лв. 

(за Медицинския университет – София, Химико-технологичния и металургичен университет 

– София, Медицинския университет – Плевен, Университета за архитектура, строителство и 

геодезия – София, Медицинския университет – Варна, Тракийския университет – Стара 

Загора, Лесотехническия университет – София, Минно-геоложкия университет – София, 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив и др.) 

 

ІV. По трансферите/субсидиите за Българската академия на науките 

 

1. За подобряване на научната инфраструктура на институтите на Българската 

академия на науките (Приложение № 2 към т. 2, т. Х) – 11 000 хил. лв.  

Средствата са необходими за извършването на ремонт на сградата на Етнографския 

музей към БАН, за проектиране на академично градче и за подобряване на научната 

инфраструктура на научните институти. 


