
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. 

В сила от 19.12.2022 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г. 

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

образованието и науката за 2022 г. в размер 564 600 лв. за увеличаване на възнагражденията на 
персонала във връзка с извършен функционален анализ за структурни промени в Министерството на 
образованието и науката, регионалните управления на образованието, Националната агенция за 
оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, 
Националния център за информация и документация, Националния инспекторат по образованието, 
Центъра за развитие на човешките ресурси, Центъра за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства, Националния център за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти, Националния СТЕМ център, Националния студентски дом, Центъра за 
оценяване в предучилищното и училищното образование, Центъра за информационно осигуряване 
на образованието, Центъра за учебно-тренировъчни фирми, Фонд "Научни изследвания", 
Националния музей на образованието - Габрово, Звеното за оперативно управление и финансово 
осигуряване на организационните структури на МОН и Националното издателство за образование и 
наука "АЗБУКИ".

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите за персонал по бюджета на 
Министерството на образованието и науката по политики и бюджетни програми за 2022 г., както 
следва:

1. по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и 
училищно образование. Учене през целия живот" по бюджетна програма "Осигуряване на качеството 
в системата на предучилищното и училищното образование" - с 370 500 лв., по бюджетна програма 
"Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" - с 2500 лв., и по бюджетна 
програма "Учене през целия живот" - със 17 400 лв.

2. по "Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие 
на научния потенциал", по бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на 
качеството във висшето образование" - с 20 900 лв., по бюджетна програма "Студентско 
подпомагане" - с 3000 лв., по бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен 
потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие 
на икономика, базирана на знанието" - с 8400 лв., и по бюджетна програма "Координация и 
мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и 
глобалната информационна мрежа" - с 28 500 лв.;

3. по програма "Администрация" - със 113 400 лв.

Чл. 3. (1) Министърът на образованието и науката и ръководителите на: регионалните 
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управления на образованието, Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната 
агенция за професионално образование и обучение, Националния център за информация и 
документация, Националния инспекторат по образованието, Центъра за развитие на човешките 
ресурси, Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, 
Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, Националния 
СТЕМ център, Националния студентски дом, Центъра за оценяване в предучилищното и училищното 
образование, Центъра за информационно осигуряване на образованието, Центъра за учебно-
тренировъчни фирми, Фонд "Научни изследвания", Националния музей на образованието - Габрово, 
Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на 
МОН и Националното издателство за образование и наука "АЗБУКИ" да определят считано от 1 
декември 2022 г. нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в 
посочените институции в съответствие с техните вътрешни правила за заплатите.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от предишния размер на индивидуалните основни месечни 
заплати на служителите.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на 
финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2022 г.
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