
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. 

В сила от 03.08.2021 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 3 август 2021г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 

образованието и науката (МОН) за 2021 г. в общ размер 5 006 176 лв. за изпълнението в пълен размер 
на ангажиментите на МОН за настоящата година по Националната стратегия за развитие на научните 
изследвания в Република България 2017 - 2030 (НСРНИ), за абонаментен достъп на висшите 
училища и научните организации до базите данни на Кларивейт и Елзевир, както и на годишния 
членски внос за участие на страната ни в големи европейски и международни научни проекти и 
инфраструктури (включително ЦЕРН и Дубна).

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния 
бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на 
равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна 
програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското 
изследователско пространство и глобалната информационна мрежа", по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на 
финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 7 и 11 от Закона за насърчаване на научните изследвания.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и 
науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


