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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

 

                                                              З А П О В Е Д 

№ ……..……………. /…..……….2022 г. 

 

 

На основание чл. 283, ал. 13 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане 

на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от 

родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в  държавни или  

общински  детски  градини  или  училища поради липса на свободни места, приета с 

ПМС № 76 от 2021 г. (обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. и доп., бр. 79 от 21.09.2021 г.) и за 

целите на изплащане на компенсации през 2022 година на родителите за разходи, 

извършени за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или 

общински детски градини или училища поради липса на свободни места, 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

1. Среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на 

едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и 

училища за периода 01 януари 2022 г. – 31 март 2022 г. в размер на 291 лв. 

2. Среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на 

едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и 

училища за периода 01 април 2022 г.– 31 декември 2022 г. в размер на 372 лв. 

3. Размерите по т. 1 са определени въз основа на Решение № 790 на Министерския 

съвет от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности 

с натурални и стойностни показатели през 2021 г. (изм. и доп. с РМС № 972 от  

30.12.2020 г.) и чл. 4 от Постановление на № 481 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. 

за уреждане на бюджетни отношения през 2022 г., а по т. 2 въз основа на Решение № 50 

РД09-2657/ 24.03.
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на Министерския съвет от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.  

4. Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите на родителите 

за едно дете, изплащани при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за 

предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране  на 

разходите, извършени  от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не 

са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на 

свободни места, не може да надвишава размерите по т. 1 и т. 2 за съответните периоди. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

образованието и науката в раздел „Делегирани бюджети“. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Гайдарова – заместник-

министър на образованието и науката. 

 

24.3.2022 г.

X  

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Министър на образованието и науката

Signed by: Nikolai Denkov Denkov  

 

 

 

 

 

 

 

 


