
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. ЗА 
ЗАКУПУВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ 

В сила от 06.12.2022 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 6 декември 2022г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 44 000 000 лв. за закупуване на 

училищни автобуси за осигуряване на подходящ транспорт на децата в задължителна предучилищна 
възраст и на учениците от населени места, в които няма детска градина или училище.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на намалението на разходите в 
централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 - в размер 25 000 000 лв., по т. 
2.4 - в размер 17 050 000 лв., и по т. 2.8 - в размер 1 950 000 лв., от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. и увеличение на разходите в централния бюджет за изпълнение на 
политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.3 от същия закон.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на 
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия 
живот", бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" по 
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 16, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

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 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. 1, ал. 6 във връзка с ал. 5, т. 2.2, 2.4 и 2.8 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 деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Източник: Правно-информационни системи "Сиела" 07/12/2022 г.


