
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. ЗА 
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИТЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В СРЕДНИ И ВИСШИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА 

В сила от 04.10.2022 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 4 октомври 2022г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 1 705 234 лв. за финансово 

осигуряване на командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина във връзка с 
чл. 39, 41, 42 и 44 и приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за дългосрочните командировки в 
чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 100 от 2000 г.).

(2) Сумата по ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния 
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.8 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата в размер 1 122 931 лв. да се увеличат разходите по "Политика в 
областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене 
през целия живот", бюджетна програма "Образование на българите в чужбина", по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 2022 г.

(2) Със сумата в размер 582 303 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на 
равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна 
програма "Международен образователен обмен", по бюджета на Министерството на образованието и 
науката за 2022 г.

(3) 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 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по 
бюджета си за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и във 
връзка с чл. 39, 41, 42 и 44 и приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за дългосрочните 
командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.

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

Източник: Правно-информационни системи "Сиела" 20/10/2022 г.



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

Източник: Правно-информационни системи "Сиела" 20/10/2022 г.


