ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 на МС от 19.12.2019 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр.
81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и бр. 36 от 2019 г.)
Обн. - ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените от
тях средства по ал. 2 между училищата въз основа на броя на учениците по
данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година и нормативи за занимания
по интереси за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на
обучение, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО."

2. Алинея 4 се отменя.
§ 2. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Със средствата по чл. 16а, ал. 3, т. 2, както и с
намалените" се заменят със „С намалените".
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Средствата от държавния бюджет за дейностите по чл. 34, т. 2
и 3 за частните детски градини и училища се определят по бюджетите на
общините, на чиято територия се намира тяхното седалище.
(2) Общините разпределят и предоставят средствата по ал. 1 между
частните детски градини и училища въз основа на броя на децата и учениците,
получаващи ресурсно подпомагане.
(3) Частните детски градини и училища разходват получените средства за:
1. дейностите по чл. 34, т. 2 - за разходи за персонал;
2. дейностите по чл. 34, т. 3 - за разходите по чл. 37, ал. 3."
§ 4. В чл. 71, ал. 4 думите „16 ученици във всяка от тях" се заменят с „13
ученици за групите в класовете от началния етап на основното образование и
15 ученици за групите в класовете от прогимназиалния етап на основното
образование".
§ 5. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от
уязвими групи според групата за финансиране

Група за
финансиране на
детската градина
или училището

1-ва
2-ра
3-та
4-та
5-а

Размер на финансирането за
едно дете в детска градина и
ученик в основната образователна степен в училищата в
дневна форма на обучение
(левове на дете/ученик)
46
94
140
186
234

Размер на финансирането
за ученик в I и II
гимназиален етап в дневна
форма и в дуална система
на обучение
(левове на ученик)
23
47
70
93
117

"
Заключителни разпоредби
§ 6. В Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление
№ 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 105 от 2018 г.), в чл. 21е, ал. 2, т. 2 думите „чл. 16а, ал. 3, т. 2 и" се
заличават.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник", с изключение на § 5, който влиза в сила от 1 януари 2020
г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

