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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 304
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Вера Найденова Найденова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите є заслуги в областта на
националното филмово изкуство и култура.
Издаден в София на 22 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
9789

УКАЗ № 306
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Стежерово, община Левски, област
Плевен, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 22 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
9790

УКАЗ № 307
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– бряг Калиопа – брегова ивица с координати 62°43'50" ю.ш., 61°14'00" з.д.;
– бряг Еагър – брегова ивица с координати
62°44'05" ю.ш., 61°14'00" з.д.;
– бряг Лин – брегова ивица с координати
62°42'45" ю.ш., 61°19'10" з.д.;
– за л и в Брау ро – за л и в с коорд и нат и
62°43'15" ю.ш., 61°21'20" з.д.;
– риф Кианида – риф с координати 62°38'32"
ю.ш., 61°12'33" з.д.;

– езеро Д иомед – езеро с коорд и нат и
62°36'07" ю.ш., 61°06'40" з.д.;
– езеро Пистирос – езеро с координати
62°38'13" ю.ш., 61°07'59" з.д.;
– езеро Фея – езеро с координати 62°38'27"
ю.ш., 61°00'44.5" з.д.;
– езеро Монтемно – езеро с координати
62°38'41" ю.ш., 60°58'17" з.д.;
– Бедечки поток – поток с координати
62°38'14" ю.ш., 60°59'08" з.д.;
– езеро Линзипар – езеро с координати
62°40'24" ю.ш., 60°48'37" з.д.;
– езеро Опицвет – езеро с координати
62°43'37" ю.ш., 60°09'12" з.д.;
– нунатак Дискодуратере – хълм с координати 62°15'00" ю.ш., 59°05'44" з.д.;
– остров Св. Христофор – остров с координати 66°14'58" ю.ш., 67°07'16" з.д.;
– остров Бона Мансио – остров с координати 66°15'06" ю.ш., 67°06'25" з.д.;
– остров Св. Бригита – остров с координати
66°25'06" ю.ш., 67°07'35" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
9791

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-4
от 23 декември 2020 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за дента лните дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за
2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм.
и доп., бр. 36, 77 и 105 от 2020 г.)
Днес, 23 декември 2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една
страна, и Българския зъболекарски съюз, от
друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и
чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
за 2021 г. (ЗБНЗОК за 2021 г.) (ДВ, бр. 103
от 4.12.2020 г.) се сключи този договор за
изменение и допълнение на Националния
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ДЪРЖАВЕН

рам ков дог овор за ден та л н и т е дей нос т и
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за
2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. Създава чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Финансовата рамка на НРД
съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания за дентална помощ
съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. –
197 386 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности по НРД за дента л ни т е дейност и, извършени в периода
1.12.2020 г. – 30.11.2021 г., под леж а щ и на
заплащане през 2021 г., в т.ч. и заплащане за
работа при неблагоприятни условия, свързани
с обявено извънредно положение, съответно
извънредна епидемична обстановка, за период,
определен със закон.
(3) Разходи те за зд равноосиг у ри т елни
плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни
условия на работа при обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична
обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК
за 2021 г. и в съответствие с параметрите на
разходите за здравноосигурителни плащания
и събраните приходи по бюджета на НЗОК
за 2021 г.“
§ 2. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни
споразумения с лечебните заведения за извънболнична дентална помощ, които отговарят
на общите условия по чл. 16 и специалните
условия, посочени в специалната част.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи
за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят
документите, посочени в специалната част,
глава седемнадесета, раздел І.“
§ 3. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от
ЗЗО лечебните заведения, които не са били
изпълнители на дентална помощ през предходната 2020 г., кандидатстващи за сключване на
договор/допълнително споразумение с НЗОК,
подават заявления и представят документи
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в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила
на този договор за изменение и допълнение
на НРД.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни
о т установяванет о є писмено у ведом ява
лечебното заведение за това обстоятелство
и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите
за осигуряване на достъпност и качество на
медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него
длъжностно лице има право да провери на
място в лечебното заведение съответствието
със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.“
§ 4. В чл. 19, ал. 1 след думите „чл. 18,
ал. 3“ се добавя „или чл. 18а, ал. 3“.
§ 5. В чл. 21, ал. 3 след думите „чл. 18“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 18а“.
§ 6. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени през 2020 г.,
изпълнителите на дентална помощ сключват
допълнителни споразумения, които съдържат
промени, произтичащи от настоящия договор
за изменение и допълнение на НРД.“
§ 7. В глава седемнадесета, раздел І V
„Обеми и цени на закупуваните от НЗОК
дейности в извънболничната дентална помощ“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 105в:
„Чл. 105в. (1) Страните договарят за периода
на дейност 1.01. – 31.12.2021 г. следните цени
на дейностите в извънболничната дентална
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определена
като пакет дентална дейност, гарантиран от
бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към
чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г., както следва:
Цена (лв.)

Код
1
1

10111

Номенклатура
2

Обем (бр.)

заплащана
от НЗОК

заплащана
от пациента

3

4

5

Първична дентална помощ

5 875 153

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК

1 221 447

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни

330 730

11,36

1,80
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Цена (лв.)

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

заплащана
от НЗОК

заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

30111

Обтурация с амалгама или химичен композит

50811

640 480

42,96

0,00

Екстракция на временен зъб с анестезия

99 036

17,26

0,00

50911

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

3 693

42,96

0,00

33211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

77 932

24,49

4,70

33311

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

69 571

76,77

12,30

83211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

4

200,00

0,00

83311

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК

4 645 752

10112

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни

1 457 361

11,36

1,80

30112

Обтурация с амалгама или химичен композит

2 528 812

38,96

4,00

50912

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

596 770

38,96

4,00

83212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

34 888

200,00

0,00

83312

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

27 921

200,00

0,00

Неблагоприятни условия на работа по чл. 122,
ал. 4
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години,
изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени
в домове за медико-социални услуги, за децата,
настанени в специалните училища и в домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа, вкл. и след навършване
на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани
под стража

2 506

101111

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни

791

13,16

0,00

301111

Обтурация с амалгама или химичен композит
с анестезия

1 143

56,35

0,00

508111

Екстракция на временен зъб с анестезия

141

17,26

0,00

509111

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

14

42,96

0,00

332111

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

57

40,13

0,00

333111

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

358

100,01

0,00
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Цена (лв.)

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

заплащана
от НЗОК

заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

832111

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833111

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за медико-социални услуги,
за децата, настанени в специалните училища
и в домовете за отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска грижа, вкл. и
след навършване на 18-годишна възраст, и за
лицата, задържани под стража

5 448

101121

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни

2 592

13,16

0,00

301121

Обтурация с амалгама или химичен композит
с анестезия

1 594

56,35

0,00

509121

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1 218

42,96

0,00

832121

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

24

200,00

0,00

833121

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

20

200,00

0,00

2

Специализирана дентална помощ

189 935

Специализирана дентална помощ, извършвана
от специалист по детска дентална медицина
на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или
частично от НЗОК

25 534

10121

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни

8 270

12,30

1,80

30121

Обтурация с амалгама или химичен композит

11 301

45,26

0,00

50821

Екстракция на временен зъб с анестезия

2 677

19,24

0,00

50921

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

16

45,26

0,00

33221

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

2 847

27,41

4,70

33321

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

421

85,67

12,30

83221

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

83321

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 111
Цена (лв.)

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

заплащана
от НЗОК

заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

Специализирана дентална помощ, извършвана
от специалист по детска дентална медицина на
ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК
за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните
училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа,
и за лицата, задържани под стража

158

101211

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни

50

14,10

0,00

301211

Обтурация с амалгама или химичен композит
с анестезия

63

60,45

0,00

508211

Екстракция на временен зъб с анестезия

15

20,57

0,00

509211

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

4

45,26

0,00

332211

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия

12

43,05

0,00

333211

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия

12

108,92

0,00

832211

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833211

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична
помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК

7 776

102214

Специализиран обстоен преглед

2 324

12,30

1,80

520214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

1 061

18,27

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

3 031

45,49

5,00

544214

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

1 358

4,24

0,80

832214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична
помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК

126 866

102224

Специализиран обстоен преглед

35 564

12,30

1,80

520224

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

16 718

13,77

7,50

БРОЙ 111
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7
Цена (лв.)

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

заплащана
от НЗОК

заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

510224

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

50 529

36,24

13,50

544224

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

23 994

4,24

0,80

832224

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

34

200,00

0,00

833224

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

27

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична
помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за медико-социални услуги,
за децата, настанени в специалните училища
и в домовете за отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска грижа, до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани
под стража

45

1022114

Специализиран обстоен преглед

9

14,10

0,00

5202114

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

3

21,27

0,00

5102114

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

28

50,94

0,00

5442114

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

3

5,04

0,00

8322114

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

8332114

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана хирургична извънболнична
помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за медико-социални услуги,
за децата, настанени в специалните училища и
в домовете за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа, над 18-годишна
възраст, и за лицата, задържани под стража

107

32

14,10

0,00

1022214

Специализиран обстоен преглед

5202214

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

8

21,27

0,00

5102214

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

61

50,94

0,00

5442214

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

4

5,04

0,00

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 111
Цена (лв.)

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

заплащана
от НЗОК

заплащана
от пациента

1

2

3

4

5

8322214

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

8332214

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с
психични заболявания до 18 години под обща
анестезия

21 544

903212

24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия

868

27,74

0,00

101212

Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни

1 455

21,16

0,00

301212

Обтурация с амалгама или химичен композит

11 629

56,37

0,00

508212

Екстракция на временен зъб с анестезия

616

26,48

0,00

509212

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

40

56,37

0,00

332212

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

4 232

46,71

0,00

333212

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

671

153,18

0,00

520212

Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

331

33,55

0,00

510212

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

1 411

74,21

0,00

544212

Контролен преглед след някоя от горните две
дейности

289

8,83

0,00

832212

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна
челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

833212

Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна
челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в
т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години

1

200,00

0,00

Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години

7 905

901212

Обща анестези я в извънболнично лечебно
заведение

7 904

45,23

0,00

902212

Обща анестезия в болнично лечебно заведение

1

45,23

0,00

Медицинска експертиза

4

261

Подготовка за ЛКК

1

7,68

0,00

262

ЛКК

1

7,68

0,00

263

По искане на ЛКК

1

7,68

0,00

264

По искане на ТЕЛК

1

7,68

0,00

3

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

(2) Цената по ал. 1, заплащана от НЗОК
за възстановяване функцията на дъвкателния
апарат при обеззъбени ЗОЛ, не включва материала за протезата и медико-техническата
дейност за изработката є.
(3) В съответствие с чл. 55а от ЗЗО НЗОК
и БЗС планират и договарят закупуването
за ЗОЛ на дентална помощ по чл. 55, ал. 2,
т. 2 от ЗЗО в съответствие с параметрите на
разходите по бюджета на НЗОК за 2021 г. в
частта на здравноосигурителните плащания
за дентална помощ по цени, определени в
ал. 1 (заплащани от НЗОК), и в рамките
на договорения брой дейности на годишна основа. Управителният съвет на БЗС и
Надзорният съвет на НЗОК наблюдават и
анализират на тримесечие изпълнението на
дейностите по възстановяване функцията на
дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена
горна и/или долна челюст с горна и/или
долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и
контролни прегледи за период от 4 години.
(4) Текущо през периода на действие на
този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ
дентална помощ, когато по някоя дейност
се достигне договореният брой дейности на
годишна основа, преди да е извършена корекцията на цените по чл. 121, тези дейности
се заплащат в рамките на наличните средства за здравноосигу рителните плащания
за дентална помощ по бюджета на НЗОК.
(5) Надзорният съвет на НЗОК може да
одобря ва ком пенси ра н и п ромен и меж д у
елементите на разходите по отделни видове
дейности в случай на отклонение на параметрите по ал. 1 в рамките на средствата по
бюджета на НЗОК за съответните периоди.“
2. В чл. 121:
2.1. В ал. 2, т. 1 думите „цените на денталните дейности по чл. 105“ се заменят с
„цените на денталните дейности, относими
за съответната календарна година“.
2.2. В ал. 2, т. 2 думите „цените на денталните дейности по чл. 105“ се заменят с
„цените на денталните дейности, относими
за съответната календарна година“.
2.3. В ал. 2, т. 3 думите „цените на денталните дейности по чл. 105“ се заменят с
„цените на денталните дейности, относими
за съответната календарна година“.
2.4. В ал. 2, т. 4 думите „цените на денталните дейности по чл. 105“ се заменят с
„цените на денталните дейности, относими
за съответната календарна година“.
2.5. В ал. 3 думите „цените на денталните
дейности по чл. 105“ се заменят с „цените
на денталните дейности, относими за съответната календарна година“.
3. В чл. 122, ал. 4 думите „чл. 105, ал. 1“
се заменят с „чл. 105, 105а и 105в“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Заключителни разпоредби
§ 8. (1) Договорите с изпълнители на
извънболнична дентална помощ влизат в
сила, както следва:
1. от датата на подписване, при условие
че изпълнителят е работил по договор с
НЗОК, но е договорил дейност, която не е
извършвал по договор с НЗОК до 31 декември
2020 г. – за новата по вид дейност;
2. от датата на подписване на договора,
в случай че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор не е
работил по договор с НЗОК.
(2) Доп ъ л н и т ел н и т е спора зу мен и я по
чл. 21а към договорите с изпълнители на
извънболнична дентална помощ влизат в
сила от 1 януари 2021 г.
§ 9. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г.
влиза в сила от 1 януари 2021 г.
§ 10. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се
подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС,
министъра на здравеопазването и „Държавен
вестник“.
§ 11. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се
сключва на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва в
„Държавен вестник“ от министъра на здравеопазването на основание чл. 54, ал. 7 от
ЗЗО и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЗС:
Жени Начева
Д-р Николай Шарков
Зам.-председател на
УС на БЗС и председател
на КРД на БЗС:
Д-р Георги Димов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков
Д-р Борислав Миланов
Галя Димитрова
Д-р Светослав Гачев
Росица Велкова
Д-р Донка СтанчеваД-р Иван Кокалов
Забуртова
Теодор Василев
Д-р Бисер Ботев
Григор Димитров
Д-р Валентин Павлов
Оля Василева
Д-р Тодор Кукуванов
Пламен Таушанов
Д-р Трифон Антонов
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев

9792

Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Проф. д-р Костадин Ангелов, дм

С Т Р.
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Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването
за други цели на лекарствените продукти
(ДВ, бр. 43 от 2018 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата запетаята след думата „унищожаването“ и думите
„преработването или използването за други
цели“ се заличават.
§ 2. В чл. 1 запетаята след думата „унищожаването“ и думите „преработването или
използването за други цели“ се заличават.
§ 3. В чл. 2, ал. 3 думите „или преработване“ се заличават.
§ 4. В чл. 4, т. 2 думите „преработване
или“ се заличават.
§ 5. Раздел ІІІ „Преработване или използване за други цели на лекарствените продукти“
с чл. 15 – 18 се отменя.
§ 6. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 4 думите „или преработване“ се
заличават.
§ 7. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1,
т. 1 запетаята след думата „унищожаването“
и думите „преработването или използването
за други цели“ се заличават.
§ 8. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 5
запетаята след думата „унищожаването“ и
думите „преработването или използването за
други цели“ се заличават.
§ 9. Приложение № 5 към чл. 16, ал. 2 се
отменя.
Министър:
Костадин Ангелов
9743

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за
извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните
експертизи, вк лючително и за зап лащането на разходите на лечебните заведения
(ДВ, бр. 91 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички извършени експертизи подлежат
на регистриране, документиране и съхранение.“
2. В ал. 2 думите „експертното деловодство
се води в съответното лечебно заведение“ се

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

заменят с „условията и редът за нейното съхранение се уреждат с правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на съответното
лечебно заведение“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2 след думите „с друга медицинска специалност“ се добавя „в рамките
на компетентността по тази специалност“.
§ 3. В чл. 10 се създава т. 10:
„10. родителски произход.“
§ 4. В чл. 11, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думите „човешки трупове“ се добавя „и трупни
части“.
§ 5. В чл. 12 думите „лаборатории на катедрите по съдебна медицина при висшите медицински училища и Научноизследователския
институт по криминалистика и криминология
(НИКК)“ се заменят с „лечебни заведения със
съдебномедицински структури, катедрите по
съдебна медицина при висшите медицински
училища и Националния институт по криминалистика (НИК)“.
§ 6. В чл. 14 думите „катедрите по съдебна
медицина при висшите медицински училища,
специализираните заведения и отделения по
хематология и НИКК“ се заменят със „съдебномедицинските структури на лечебните
заведения и катедрите по съдебна медицина
при висшите медицински училища, лечебните
заведения и НИК“.
§ 7. В чл. 18 се създава изречение второ:
„При експертизи с голяма сложност и обем,
изискващи участие и на други специалисти,
срокът за предаване на експертизата може
да бъде удължен по мотивирано искане на
вещите лица.“
§ 8. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Разходите по извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и
съдебнопсихологичните експертизи се формират от разходите на лечебното заведение и
разходите за възнаграждение на вещото лице.
Възнаграждението на вещото лице се определя
съгласно условията и реда на глава четвърта
от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите
лица (ДВ, бр. 50 от 2015 г.).
(2) Лечебните заведения имат право на
възстановяване на разходите, направени за
извършената експертиза, които включват преки
и непреки разходи, както и при необходимост
на допълнителни разходи, свързани с извършването на съответната експертиза съгласно
максималните размери на разходите, определени в приложението.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Размерът на разходите на лечебните
заведения за изготвяне на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи се определя в справка за
реално извършените от лечебното заведение
разходи до максималните размери на разходите,
посочени в приложението по ал. 2. Справката
се утвърждава от ръководителя на лечебното
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заведение и се прилага към съответната експертиза.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След предоставяне на експертизата органът, който е назначил експертизата, приема
и утвърждава разходите на лечебното заведение за изготвянето є съгласно справката по
чл. 30, ал. 4.“
2. В ал. 2 думите „за извършените разходи,
утвърдена от ръководителя на лечебното заведение“ се заменят с „и справката по чл. 30, ал. 4“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Размерът на възнаграждението на вещото
лице се определя при условията и по реда на
Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица,
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като се изплащат непосредствено на вещото
лице от органа, назначил експертизата.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 10. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Министерството на здравеопазването осигурява средства на лечебните заведения
с разкрити структури по съдебна медицина за
поддържане и подобряване на материалнотехническата обезпеченост и капацитета от
медицински специалисти и помощен персонал,
работещ в тези структури.
(2) Предоставянето на средствата по ал. 1
се урежда в писмени договори между Министерството на здравеопазването и лечебното
заведение. В договора се определят условията
и редът за получаването на средствата.“
§ 11. Приложението към чл. 31, ал. 1 става
приложение към чл. 30, ал. 2 и 4 и се изменя
така:
„Приложение
към чл. 30, ал. 2 и 4

Разчет на необходимите видове разходи за провеждане на една съдебномедицинска експертиза
№

Вид
разход

1.

Преки
разходи

Описание

Показатели

1.1. Разходи за лекарствени продукти и консу мативи ( разходи за
една аутопсия)

Медицински консумативи (ръкавици, калцуни,
престилки, трупни чували, маски, еднократни
контейнери, стерилни – за кръв и урина, стерилни
контейнери за тъканни материали), лекарствени
продукти, реактиви, дезинфектанти, хигиенни
материали (памук, лигнин, измиващи средства,
почистващи средства)

до 140,00 лв.
Общо:
1.2. Въ зна г ра ж ден и я Часова ставка общо за помощен персонал: по- до 23,75 лв./час
на помощен персонал мощник-химик, лаборант, санитар, препаратор
за една аутопсия – до
4 часа
до 95,00 лв.
Общо за една аутопсия – до 4 часа

Общо преки разходи:
2.

Максимален
размер в лв.

Непреки Непреки разходи
разходи за една аутопсия

до 235,00 лв.
Разходи за канцеларски материали; отпадъци
(битови и опасни), амортизации; охрана; застраховки; вода; електроенергия; топлоенергия;
телефонни, транспортни и пощенски разходи
до 85,00 лв.

Общо разходи:
Общо преки и непреки разходи за една аутопсия

до 320,00 лв.

3.

Токсикохимични изследвания

до 290,00 лв.

Химични изследвания

до 140,00 лв.

Допъл- 3.1. Изследвания
нителни (при необходимост)
разходи

Определяне на кръвна група

до 10,00 лв.

Съхранение на биологични проби
(за 3 месеца на 1 проба)
Хистологични изследвания*

до 12,00 лв.

Микробиологични изследвания

до 60,00 лв.

Изследвания чрез ДНК профилиране
(по 15 генетични локуса)
Серологични изследвания

до 20,00 лв.
до 280,00 лв.
до 60,00 лв.

3.2. Съхранение на труп За едно денонощие
до 20,00 лв.
в хладилна камера (при
необходимост)
*Хистологични изследвания (за 1 парафинов блок с 2 хистологични препарата, без специални оцветявания).
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Разчет на необходимите разходи за извършена
съдебнопсихиатрична или съдебнопсихологична експертиза за едно денонощие
Вид разход
Храна
Рутинна параклиника
Медицински консумативи
Вода, горива, енергия
Пране
Инвентар (постелен и друг)
Лекарствени продукти
Общо разходи – по ценоразпис и сметка на
лечебното заведение до 30 лв.

“
Заключителна разпоредба
§ 12. Параграфи 8, 9 и 11 влизат в сила
три месеца след обнародването на наредбата
в „Държавен вестник“.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
Министър на вътрешните работи:
Христо Терзийски
Министър на здравеопазването:
Костадин Ангелов
9774

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката (обн., ДВ, бр. 33
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2018 г. и
бр. 98 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 скобите и абревиатурата в скобите
„ЗЕ“ се заличават.
2. В т. 5 скобите и абревиатурата в скобите
„ЗЕВИ“ се заличават.
3. Създава се т. 13:
„13. извършване на контрол по изпълнение
на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността
на пазара за търговия на едро с енергия
(OB, L 326/1 от 8 декември 2011 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1227/2011“.“
§ 2. В чл. 2, т. 1 думите „чл. 13, ал. 5 и
6“ се заменят с „чл. 13, ал. 6 и 7“.
§ 3. В чл. 3, ал. 4 думите „чл. 13, ал. 5 и
6“ се заменят с „чл. 13, ал. 6 и 7“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. прекратяване на лицензия в случаите
по чл. 55, ал. 2 от Закона за енергетиката
за цялата или за част от територията по
нея, когат о л и цензиа н т ът не у п ра ж н я ва
лицензионната дейност за период повече от
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една година, както и в случаите по чл. 55,
ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката; в случаите на влизане в сила на решение на съда
за обявяване на лицензиант в несъстоятелност или на решение за прекратяване на
дейността поради обявяването на лицензиант
в ликвидация лицензията се прекратява от
датата на влизане в сила на съответното
решение на съда;“.
§ 5. В чл. 9, ал. 1 се създава т. 10а:
„10а. търговия с природен газ;“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменение
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се заличава.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „който да съдържа
данни за лицето, включително за органите
на управление и начина на представляване“;
б) в т. 6 думите „чл. 24, ал. 2“ се заменят
с „чл. 24, ал. 3“;
в) в т. 10 думите „доказателства от лицата
по чл. 39, ал. 5 ЗЕ относно изпълнението на
изискванията за координатор на балансираща
група по чл. 96а ЗЕ“ се заменят с „правила за
работа с потребители на енергийни услуги“.
3. В ал. 7 след думите „чл. 9, ал. 1,“ се
добавя „т. 10а и“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Бизнес планът“
се добавя „за лицензионните дейности без
тези по чл. 9, ал. 1, т. 10, 10а, 11 и 11а“, а
думите „според указанията на комисията“
се заличават.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Бизнес п ла н ът за л и цензион н и т е
дейности по чл. 9, ал. 1, т. 10, 10а, 11 и 11а
се съставя за срок до 5 години и съдържа:
1. прогнозни счетоводни баланси, отчети
за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана
по години;
2. прогнозни цени и количества за покупка/продажба на електрическа енергия или
природен газ за периода на бизнес плана
по години.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Бизнес п ла н ът за л и цензион н и т е
дейности по чл. 9, ал. 1, т. 10 и 11 освен
информацията по ал. 4 съдържа и анализ на
пазара на електрическа енергия в Република
България, в т.ч. възможности за развитие на
заявителя на пазара, анализ на цените на
електрическата енергия и източниците, от
които заявителят възнамерява да купува.“
4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
§ 8. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията преценява наличието на
технически, материални и човешки ресурси на заявителя съобразно спецификите на
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съответната дейност, в т.ч. на приложимите
технически правила и норми за извършване
на тази дейност.“
§ 9. В чл. 68, ал. 2 в края на изречението
се поставя запетая и се добавя „който да
съдържа данни за лицето, включително за
органите на управление и начина на представляване;“.
§ 10. В чл. 70 се създава ал. 3:
„(3) Лицензията се прекратява без решение на комисията при изтичане на срока, за
който е издадена, освен в случаите по чл. 56
от Закона за енергетиката.“
§ 11. Създава се глава девета „а“ с чл. 155а –
155х:
„ Г л а в а

д е в е т а

„ а “

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА КОНТРОЛ ПО ГЛАВА СЕДМА „А“ ОТ
ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИК АТА
Раздел I
Общи правила
Чл. 155а. (1) Участниците на пазара, извън
случаите, в които сключват сделки чрез лице
или орган, които действат от тяхно име, посочени в чл. 8, параграф 4, букви б) – е) от
Регламент (ЕС) № 1227/2011, са длъжни за
срок 5 години да водят дневник на хартиен
и/или електронен (магнитен) носител на
сключваните сделки с енергийни продукти
на едро, включително оттеглени и анулирани
нареждания.
(2) Лице или орган, които действат от името на участник на пазара, посочени в чл. 8,
параграф 4, букви б) – е) от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011, са длъжни за срок 5 години да
водят дневник на хартиен и/или електронен
(магнитен) носител на сключваните сделки
и получените нареждания за сключване на
сделки с енергийни продукти на едро, включително оттеглени и анулирани нареждания.
Чл. 155б. (1) В дневника по чл. 155а, ал. 1
се вписват най-малко следните данни:
1. наименование, ЕИК или друг номер,
идентифициращ участника на пазара или
търгуващото от негово име лице, седалище и адрес на управление; трите имена на
представляващия участника на пазара или
търгуващото от негово име лице;
2. ACER и EIC кодове на участника на
пазара или търгуващото от негово име лице;
3. дата и време на полу чаване на нареждането, съответно на оттегляне и/или
анулиране; дата и време на сключване на
сделката;
4. вид и количество на енергийните продукти на едро, за които се отнася нареждането,
както и пазарите или търговете, на които са
регистрирани нарежданията или са сключени сделките, или получени предложенията;
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5. единична цена и обща стойност на нарежданията и сделките, сключени от един
участник на пазара или лице, действащо от
негово име;
6. страни по сделката/участници в търга; дата; време и място на изпълнение на
сделката;
7. имуществени задължения, произтекли
от сделката, и срок за изпълнението им;
8. дата и място на извършване на сетълмент;
9. пазар, на който е извършена сделката;
10. предоставени и получени гаранции и
обезпечения;
11. клирингова цена за съответния продукт;
пазарна зона и ден на търговия;
12. вид на нареждането и правата, предоставени на трето лице, търгуващо от името
и за сметка на участник на пазара;
13. срок на валидност на нареждането,
ако има такъв;
14. лицето, приело и вписало нареждането
в дневника.
(2) Всеки участник на пазара е длъжен
да съхранява за срок 5 години по достъпен
и подходящ за ползване начин цялата документация, свързана с търговията с такива
п род у к т и, вк л юч и т ел но о т нася ща с е до
системи; правила и процедури за идентифициране, избягване и/или преустановяване на
нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011;
дадени нареждания и сключени договори с
енергийни продукти на едро за собствена или
за сметка на друг участник; отговорности
на персонала, както и вътрешна и външна
кореспонденция във връзка със и/или по
повод на търговията с такива продукти.
(3) Всеки участник на пазара е длъжен да
съхранява за срок 5 години записи на телефонни разговори, отнасящи се до нареждания
и/или сделки с енергийни продукти на едро,
по начин, позволяващ удостоверяването на
дадените нареждания за сделки с енергийни продукти на едро, включително когато
лицето, получило нареждането, търгува за
собствена сметка или за сметка на компания
майка или свързано предприятие по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011. Когато
нарежданията са дадени и/или сделките са
ск лючени по дру ги кана ли, различни от
телефон, участникът на пазара е длъжен да
осигури за срока по чл. 155а съхраняването на
записите на друг траен носител, позволяващ
тяхното възпроизвеж дане, като документ,
електронно съобщение, факс, протокол или
бележки от срещи с клиент.
Чл. 155в. (1) Операторът на организиран
борсов пазар на елект рическа енерги я и
операторът на организиран борсов пазар
на природен газ са длъж ни да прилагат
подходящи мерки, системи, правила и процеду ри за съхран яване в електронен вид
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на полу чените нареж дани я от у частници
на съответния пазар. Тези мерки трябва да
осигуряват съхраняване на информацията
за сключени сделки и получени нареждания
с енергийни продукти на едро отделно от
нарежданията за сделки, по които страна е
съответният оператор.
(2) Мерките по ал. 1 трябва да осигуряват гаранции за публичност на получените
оферти за продажба и покупка на енергийни
продукти на едро; извършваните съпоставки на офертите за продажба и покупка за
съответния период до покриване на търсенет о; информи ране на у част ниц и т е за
сключените сделки на организирания пазар
на електрическа енергия и природен газ,
както и запазване имуществените права на
участниците на съответния борсов пазар,
свързани с принадлежащите им обезпечения
и парични средства.
(3) Операторът на организиран борсов
пазар на електрическа енергия и операторът
на организиран борсов пазар на природен
газ са длъжни да създадат вътрешна организация, която:
1. да създаде условия за своевременно
идентифициране, спиране, предотвратяване
и докладване на комисията при спазване на
всички изисквания за защита на търговската
тайна и непублично докладване за случаи на
сделки и/или нареждания, които биха могли
да представляват пазарна манипулация или
опит за пазарна манипулация или да са резултат от търговия с вътрешна информация
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011;
2. да създаде условия за осигуряване на
за щ и т ена ин т ернет вр ъ зка с ком иси я та,
която да се използва само за целите на уведомяване на комисията и предоставяне на
данните по т. 1;
3. в случай на решение на комисията за
прилагане на незабавни мерки по чл. 74л от
Закона за енергетиката да осигури навременно информиране и равен достъп на всички
участници на съответния организиран пазар
до информация за наложените незабавни
мерк и и за съм н и т ел н и т е сдел к и и/и л и
нареждания, ако това е възможно, както и
равни условия на всички участници за подаване на коригиращи оферти за покупка
и/или продажба;
4. да осиг у ри контрол по спазване на
Регламент (ЕС) № 1227/2011 от страна на
с о б с т вен и к а на к а п и та ла; ч ленове т е на
у правителните и конт ролните органи на
самия организиран борсов пазар и неговите
служители и за изпълнение на поетите ангажименти от него към всички участници
на пазара и страни по сделки с оператора;
5. да осигури възможност за независим
клиринг на предоставените и получените
обезпечения от участници на пазара;
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6. да осигури публикуване в срок не покъсно от 1 час от настъпване на събитието,
както и съх ран яване на п ублик у вани от
участници на пазара с енергийни продукти
на едро съобщения относно промяна в структурни данни за производство, потребление
или цени на енергийни продукти на едро,
като: производствен капацитет, планиран или
непланиран престой или друго ограничение
на преносен капацитет; капацитет на съхранение; трансграничен капацитет; авария
или принудително прекъсване на пазара.
(4) Контрол за изпълнение на задълженията по ал. 3 се упражнява от управителния
орган на оператора на организиран борсов
пазар или от специално назначен служител
или служители.
(5) Лицата по ал. 1 са длъжни да съхраняват в продължение на 5 години цялата
информация и документи относно дейността
си на хартиен и/или електронен (магнитен)
носител на достъпно и подходящо за ползване място и по начин, който да осигури
запазването им на втори носител или възстановяването им в случай на загубване по
технически причини.
(6) Лицата по ал. 1 са длъжни да въведат
системи, вътрешни правила и/или процедури за собствен мониторинг за докладване
на комисията на сделка, за която имат разумно основание да се предполага, че може
да нарушава чл. 3 или 5 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011.
Чл. 155г. (1) Лицата по чл. 155а, които
сключват от свое или чуж до име сделки
и/или дават нареждания за сключване на
сделки с енергийни продукти на едро извън
организиран пазар, са длъжни да съхраняват
и предоставят при проверка на комисията
писмена информация за:
1. текущите условия на пазара, включително референтна/клирингова цена на съответния енергиен продукт на едро или на деривати, свързани със същия продукт – предмет
на сделката/нареж дането – за съответния
период на търговия на организиран пазар;
2. последната преди сделката/нареждането
цена на организиран борсов пазар на съответния продукт на едро – предмет на сделката/нареждането, или на дериват, свързан
с него, както и за съществени промени и/
или нововъзникнали обстоятелства, които
могат да повлияят на тази цена, и публичния
източник на информация за тези промени;
3. цената, по която лицето, ако купува
и/или продава за чужда сметка, извършва
редовни покупки и продажби с трети лица
на същия енергиен продукт на едро или
дериват в малки количества.
(2) Участници на пазара, които извършват
дейност извън организиран борсов пазар на
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електрическа енергия и природен газ, са
длъжни освен данните по чл. 155б да записват
и съхраняват и информация за:
1. цените, които са съобщили на участниците на пазар за търговия с енергийни
продукти на едро – свои клиенти, съгласно
изискванията на ал. 1;
2. основанието и източника на информация за тези цени;
3. изпълнението на нарежданията;
4. всяка друга информация, която е предоставена на клиент във връзка със сключване на договор с енергиен продукт на едро.
Чл. 155д. (1) Участниците на пазара са
длъжни да разработят вътрешни правила за
публично, ефективно и навременно разкриване на вътрешна информация по Регламент
(ЕС) № 1227/2011 и за гарантиране забрана за
търговия въз основа на такава информация
за периода до публикуването.
(2) Правилата по ал. 1 може да включват
оценка на риска от нарушаване на задълженията по чл. 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011,
както и планове за периодично обучение на
служители, собственици, членове на управителни и контролни органи на участника
относно изпълнение на задъл жени ята по
Регламент (ЕС) № 1227/2011.
(3) Правилата по ал. 1 съдържат реда и
условията, при които участникът на пазара
информира комиси ята в слу чаите на отложено публично разкриване на вътрешна
информация.
Чл. 155е. (1) Участникът на пазара е длъжен да съхранява на хартиен и електронен
носител в срок 5 години публично разкрита
вътрешна информация по смисъла на Регламент (ЕС) № 1227/2011, у ведомлението
до комисията и събраните материали, обусловили решението за отложено публично
разкриване на вътрешна информация, както
и доказателства за съществуване на риск от
засягане на собствен интерес при навременно разкриване и за незасягане на обществен
интерес от отложеното публикуване.
(2) Участникът на пазара е длъжен да
съхранява на хартиен и електронен носител в срок 5 години доказателства, че за
времето на отложено публично разкриване
на вътрешна информация не е търгувал с
продукти на едро, за които се отнася същата
информация.
(3) Лицата по чл. 155а, ал. 1 са длъжни да
съхраняват на хартиен и електронен носител
в срок 5 години цялата документация, както
и съществуващи записи на телефонни разговори и предаване на данни, осъществени при
осъществяване на нареждания на сделки с
енергийни продукти на едро, удостоверяващи
изпълнение на задължението за докладване на сделки и/или нареждания за сделки
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с енергийни прод у кти на едро, съгласно
изискванията на чл. 8 и 9 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011.
(4) Лицата по чл. 155а, ал. 1 разработват
вътрешни процедури за докладване на сделки
и/или нареждания за сделки с енергийни
продукти на едро по ал. 3. Процедурите могат
да включват оценка на риска от нарушаване
на задълженията по чл. 8 и 9 от Регламент
(ЕС) № 1227/2011, както и планове за периодично обучение на служители, собственици,
членове на управителни и контролни органи
относно изпълнение на тези задължения.
Раздел II
Предварително проу чване за наличие на
обосновано предположение за извършено
нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
интегритета и прозрачността на пазара за
търговия на едро с енергия
Чл. 155ж. (1) Искането на лицата по чл. 74а
от Закона за енергетиката до комисията за
образуване на производство за установяване
на нарушение на чл. 3 и/или 5 от Регламент
(ЕС) № 1227/2011 се подава в писмена форма
и трябва да съдържа ясна, точна и подробна
информация относно:
1. името/наименованието и данни за регистрацията/единния граждански номер на
уведомяващото лице и на участника/участниците на пазара, срещу които е оплакването;
2. адреса/седалището и адреса на управление на уведомяващото лице и на участника/участниците на пазара, срещу които
е оплакването;
3. описание на обстоятелствата, на които се
основава искането и твърдяното нарушение;
4. в какво се състои твърдяното нарушение – продукти; участници; пазари и период
на извършване;
5. доказателства в подкрепа на искането;
6. подпис на лицето, което подава искането,
или на негов упълномощен представител.
(2) Писмената форма на искането по ал. 1
се счита за спазена, когато искането е подадено във форма на електронно съобщение до
електронен адрес на звеното за мониторинг
и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011, обявен на интернет страницата
на комисията, или когато е полу чено по
съгласуван с комисията сигурен канал за
връзка.
Чл. 155з. Предварителното проучване се
извършва от длъжностни лица, определени
по реда на чл. 74а, ал. 2 и 3 от Закона за
енергетиката, и се наблюдава от ръководителя на звеното за мониторинг и контрол по
изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011,
който при необходимост дава указания.
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Чл. 155и. (1) При извършване на предварителното проучване длъжностните лица по
чл. 155з изясняват фактите и обстоятелствата
чрез изискване на писмени становища и сведения, писмени и веществени доказателствени
средства, заключения на вещи лица и други
средства, които не са забранени със закон.
Искането за предоставянето им се отправя
писмено от председателя на комисията.
(2) В случай че предварителното проучване
е започнало служебно или въз основа на искане от националния орган по конкуренция
или друг държавен орган, както и в случай,
че в хода на проучването се установят данни
за нарушение на конкурентното право и/или
правото на финансовите пазари, обменът
на информаци я и сът рудничество меж д у
комисията и другите държавни органи се
осъществява по реда и при условията на правилата по чл. 74п от Закона за енергетиката.
Ч л. 1 55к . (1) Д л ъ ж но с т н и т е л и ц а по
чл. 155з отразяват резултите от предварителното проучване в писмен доклад, който
се съгласува с ръководителя на звеното за
мониторинг и контрол по изпълнение на
Регламент (ЕС) № 1227/2011 и се предоставя
на председателя на комисията за насрочване на закрито заседание, на което да бъде
разгледан от комисията.
(2) Към доклада по ал. 1 се прилага отделен проект на решение, без да се излагат
фактическите основания за издаване на акта.
За мотиви на решението, с което се приема
направеното в доклада предложение, се смятат мотивите, изложени в доклада, както и
изказванията на членовете на комисията в
негова подкрепа. За мотиви на решението, с
което не се приема направеното предложение, се смятат изказванията на членовете на
комисията против направеното предложение.
Раздел III
Производство по установяване на нарушение
по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интег ритета
и прозрачността на пазара за търговия на
едро с енергия
Чл. 155л. (1) Проверка за установяване на
нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 се извършва от длъж ностни
лица, определени по реда на чл. 74а, ал. 6
от Закона за енергетиката.
(2) Проверката по ал. 1 се осъществява
при спазване разпоредбите на глава седма „а“
от Закона за енергетиката и на този раздел.
Чл. 155м. (1) Проверк ите на м ясто се
осъществяват от служители на комисията,
определени със заповед на председателя на
комисията по чл. 74а, ал. 6 от Закона за
енергетиката, които се легитимират със заповедта и представят на проверяваното лице
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незаверен препис от съдебното разрешение
по чл. 74ж от Закона за енергетиката.
(2) Събирането на доказателства при проверките на място се извършва по реда и при
условията на чл. 74з от Закона за енергетиката.
Чл. 155н. (1) Оригиналните документи,
веществените доказателства и информацията на електронни или цифрови носители се
изземват в състоянието, в което са открити
по време на проверката, и се връщат на
проверяваното лице след влизане в сила на
решението на комисията по чл. 74н от Закона
за енергетиката. При изземването се предоставя възможност на проверяваното лице да
направи копия на оригиналните документи.
(2) При мотивирано искане на проверяваното лице, от което са иззети оригинални
документи, те могат да бъдат върнати и преди
да е влязло в сила решението на комисията. Във всички случаи комисията връща
иззетите оригинални документи, когато упражняването на права по тях е свързано с
фактическото им държане, което се доказва
от проверяваното лице.
(3) За иззетите доказателства по ал. 1 се
съставя протокол на място с пълен и точен
опис на иззетото по реда и при условията
на чл. 74з, ал. 7 от Закона за енергетиката.
Ч л. 155о. (1) Пр оцед у рат а , у р еж да щ а
достъпа, използването и съхраняването на
документите, представляващи производствена, търговска или друга тайна, защитена
от закон, се урежда с правила, приети от
комисията, които се публикуват на интернет
страницата на комисията.
(2) В протокола за иззетите по време на
проверката документи и веществени доказателства, независимо от носителя, на който се
съхраняват, проверяваното лице има право
да посочи материалите, които съдържат производствена, търговска или друга защитена
от закона тайна, като мотивира твърденията
си пред проверяващия екип.
(3) Материалите, посочени като поверителни от проверяваното лице, се включват
в описа, като проверяващият екип определя срок, в който проверяваното лице е
задължено да представи същите материали
във вариант, в който са заличени данните,
смятани за поверителни.
Чл. 155п. (1) Резултатът от проверката
се описва в доклад от длъжностните лица
по чл. 74, ал. 6 от Закона за енергетиката,
а когато докладът съдържа производствена,
търговска или друга защитена от закон тайна – длъжностните лица изготвят и негово
резюме.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа описание
на извършените действия в хода на проверката; събраните доказателства; установените
обстоятелства; заключение относно наличие
или липса на извършено нарушение по чл. 3
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и/и л и 5 о т Регламен т (ЕС) № 1227/2011
и предложение за решение на комисията.
Резюмето има съдържанието на док лада,
но с ъ с за л и чен и да н н и о т с ъбра н и т е в
производството материали, посочени като
съдържащи производствена, търговска или
друга защитена от закона тайна.
(3) Док ла д ът по а л. 1 с е с ъгласу ва с
ръководителя на звеното за мониторинг и
контрол по изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 и се предоставя на председателя
на комисията, който насрочва закрито заседание на комисията за разглеждането му.
(4) С решението за приемане на доклада
по ал. 1 комисията изпраща доклада или
неговото резюме на проверяваното лице и
определя срок за представяне на становище.
(5) В срока по ал. 4 проверяваното лице
има право на дост ъп до материалите по
преписката с изключение на материалите,
съдържащи производствена, търговска или
друга защитена от закон тайна. Не се предоставя достъп до вътрешни документи на
комиси ята, вк лючително кореспонденци я
с АCРE и регулаторни органи на държави – членки на Европейския съюз.
(6) Комисията може да насрочи открито
заседание при закрити врата за изслушване
на проверяваното лице в заседанието, на
което разглежда становището на проверяваното лице по доклада.
(7) В заседанието по ал. 6 не се допуска
представяне на доказателства, освен ако те
са новооткрити или нововъзникнали.
(8) Съобщенията и документите в хода на
производството се връчват от комисията на
проверяваното лице и/или изрично упълномощени негови представители по ред, указан
в уведомлението по чл. 74а, ал. 7 от Закона
за енергетиката. Редът за предоставяне на
информаци я от проверяваното лице и ли
трети лица се указва в писменото искане за
предоставянето є.
Чл. 155р. (1) Комисията приема решение
по чл. 74н от Закона за енергетиката за наличие или липса на извършено нарушение
или опит за нарушение на чл. 3 и/или 5 от
Регламент (ЕС) № 1227/2011 в закрито заседание. С решението комисията:
1. установява нарушение по чл. 3 и/или
5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 или че са
предприети действия за извършване на нарушение на чл. 3 и/или 5 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011, налага имуществени санкции
и/или глоби и може да приложи мярката по
чл. 74л от Закона за енергетиката;
2. установява, че не е извършено нарушение по чл. 3 и/или 5 от Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 или не са предприемани действия за извършване на нарушение на чл. 3
и/или 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 и
прекратява производството.
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(2) Във всеки момент в хода на производството, включително и с решенията по
чл. 74а, ал. 5, т. 2 и по чл. 74н, ал. 1, т. 2 от
Закона за енергетиката, когато се установят
данни за извършено престъпление от общ
характер и/или за нарушаване на конкурентното право, комисията взема решение
за уведомяване на органите на досъдебното
производство и/или на Комисията за защита
на конкуренцията.
Раздел IV
Външни експерти
Чл. 155с. (1) Когато за изясняване на обстоятелства по производство за установяване
на нарушения на чл. 3 и/или 5 от Регламент
(ЕС) № 1227/2011 са необходими специални
знания по искане на проверяващите длъжностни лица, комисията възлага извършване
на експертиза от един или повече външни
експерти по реда и при условията на чл. 74и
от Закона за енергетиката.
(2) Определеният външен експерт декларира писмено пред комиси ята липсата
на пряка или косвена заинтересованост от
изхода на производството.
(3) Оп р еде лен и я т вън шен експер т с е
задължава писмено да не разгласява производствените и търговските тайни, които са
му станали известни при или по повод осъществяването на възложената му експертиза,
и резултата от експертизата на трети лица.
Раздел V
Защитено лице
Чл. 155т. (1) Запазване в тайна на самоличността могат да поискат лицата, дали обяснения или представили данни за извършено
нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011.
(2) Лицата по ал. 1 получават статут на
защитено лице.
(3) Запазването в тайна на самоличността на защитеното лице е защитна мярка,
която се прилага от комисията, при условие
че са налице достатъчно основания да се
предполага, че от разкриване самоличността
на лицето биха настъпили сериозни неблагоприятни последици за упражняваната от
него дейност или за личността му.
(4) Наличието на предпоставките за запазване в тайна самоличността на защитеното лице се доказва от съответното лице,
което ще се ползва от защитната мярка, и
се преценява от комисията във всеки конкретен случай.
Чл. 155у. (1) Процедурата по запазване в
тайна самоличността на защитеното лице се
открива по искане на лицето, което ще се
ползва от прилагането на защитната мярка.
(2) Искането по ал. 1 е писмено. В него
лицето следва да изложи всички свои съ-

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ображения, обосноваващи прилагането на
мярката, като представи или посочи доказателства в подкрепа на искането си.
(3) Искането по ал. 1 трябва да съдържа
името, ЕГН, адреса и подписа на лицето,
което ще се ползва от прилагането на защитната мярка.
(4) Въз основа на искането по ал. 1 се изготвя мотивирано предложение до комисията
за издаване на разпореждане за запазване в
тайна на самоличността на съответното лице.
(5) Предложението по ал. 4 се изготвя от
ръководителя на звеното за мониторинг и
контрол по изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 и съдържа:
1. идентификационни данни на лицето,
искащо запазване в тайна на самоличността му;
2. данни за това, дали обясненията и данните, предоставени от лицето, осигуряват
доказателства от съществено значение за
образуване на производство пред комисията или за обосноваване на нарушение по
Регламент (ЕС) № 1227/2011;
3. основанията, въз основа на които се
предполага, че от разкриването на самоличността му биха настъпили сериозни неблагоприятни последици за упражняваната от
него дейност или за личността му;
4. предложение за комбинация от цифри и
букви, които да бъдат определени като идентификационен номер на защитеното лице;
5. други данни, характерни за конкретния
случай, ако такива са налице.
(6) Към предложението се прилага искането по ал. 2.
(7) Комисията разглежда предложението и
се произнася с решение в закрито заседание.
(8) Решението на комисията, с което се
одобрява предложението за запазване в тайна
на самоличността на защитено лице, трябва
да съдържа:
1. идентификационни данни на лицето,
чиято самоличност ще бъде запазена в тайна;
2. идентификационен номер на защитеното лице.
(9) Защитеното лице се запознава с решението на комисията, с определения му
идентификационен номер и с целия приложим ред за запазване в тайна на неговата
самоличност.
Чл. 155ф. (1) Идентификационният номер
на защитеното лице се определя на произволен принцип като комбинация от общо осем
цифри и букви на кирилица, които следва
да бъдат записани последователно, без интервали или препинателни знаци помежду
им. Към идентификационния се прибавят
номерът на съответното производство пред
комисията и годината на образуването му.
(2) Снемането на устни обяснени я на
защитеното лице и изготвянето на прото-
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коли, както и използването и съхраняването на обяснения и данни, предоставени от
защитеното лице, се уреждат във вътрешни
правила, приети от комисията.
(3) Разкриването на самоличност та на
защитеното лице се извършва само при:
1. изрично писмено съгласие на защитеното лице;
2. отпадане на необходимостта от прилагането на защитната мярка.
(4) Не се изисква писменото съгласие на
защитеното лице при разкриване на неговата
самоличност, ако се установи, че то участва
в твърдяното нарушение.
(5) Отпадането на необходимостта от прилагането на защитната мярка се констатира
от ръководителя на звеното за мониторинг
и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011, който прави предложение до
комисията за приемане на решение, с което
да се разкрие самоличността на защитеното
лице.
Раздел VI
Превантивен, текущ и последващ контрол за
спазване на задълженията по чл. 4, 8, 9 и 15
от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността
на пазара за търговия на едро с енергия
Ч л. 155х. (1) Ком иси я т а о с ъще с т вя ва
превантивен, текущ и последващ контрол
за изпълнение на задълженията по чл. 4, 8,
9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 въз
основа на водения от нея регистър за пазарните участници на пазарите на електрическа
енергия и природен газ чрез платформа на
АСРЕ (централизиран европейски регистър
на участниците на пазара).
(2) Длъжностните лица, които извършват
превантивен, текущ и последващ контрол за
спазване на задълженията по чл. 4, 8, 9 и 15
от Регламент (ЕС) № 1227/2011 и съставят
актове за установяване на административно
нарушение, се определят еднократно – със
заповед на председателя на комисията, а
индивидуалните задачи на всеки експерт при
осъществяване на контрола по конкретна
проверка се възлагат от ръководителя на
звеното за мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011.
(3) За всяка извършена проверка се съставя констативен протокол, към който се
п ри лагат вси чк и събрани доказателст ва,
писмени обяснения, документи, становища
и други, както и задължителни предписания
към проверяваните лица, ако има такива.
Протоколът се подписва от съставителя, от
проверяваното лице, а при отказ – от двама
свидетели на отказа.
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(4) Проверяваното лице има право да даде
обяснения в седемдневен срок от връчването
на протокола, което се отразява в констативния протокол. По направените обяснения
длъжностните лица изготвят зак лючение,
което се отразява в доклад за резултатите от
проверката и е неразделна част от преписката.
(5) Не се съставя констативен протокол
в слу чаите, в които конт ролните органи
са констатирали нарушение въз основа на
официални документи, както и при неизпълнение на задължението за предоставяне
на документи и информация, предвидено в
Закона за енергетиката и в подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
(6) За резултатите от извършената проверка
(констатации и заключения) длъжностните
лица, извършили проверката, изготвят доклад
до председателя на комисията, към който се
прилагат констативният протокол, събраните
доказателства, материали и становища.
(7) Когато в резултат от проверката се
установят нарушения, с констативния протокол се дават задължителни предписания
към проверяваните лица и/или се съставя
акт за установяване на административно
нарушение.“
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 3:
„3. „Участник на пазара“ е всяко лице,
включително оператори на преносни системи, което извършва сделки, включително
издаването на нареждания за търгуване, на
един или повече пазари за търговия на едро
с енергия.“
§ 13. В § 2 от допълнителните разпоредби
точката в края на изречението се заменя със
запетая и се добавя „както и на Регламент
(ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
интегритета и прозрачността на пазара за
търговия на едро с енергия.“
§ 14. Навсякъде в наредбата абревиатурите „ЗЕ“ и „ЗЕВИ“ се заменят съответно
с „от Закона за енергетиката“ и „от Закона
за енергията от възобновяеми източници“,
а думите „по ЗЕ“ и „по ЗЕВИ“ се заменят
съответно с „по Закона за енергетиката“ и
„по Закона за енергията от възобновяеми
източници“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Лицата по чл. 155а – 155е привеждат
дейността си в съответствие с тези разпоредби в срок до три месеца след влизането
им в сила.
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
9742
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за отмяна на Инструкция № 1
от 2006 г. за издаването на дипломатически
и служебни паспорти от Министерството на
външните работи на Република България
(ДВ, бр. 40 от 2006 г.)
Пара г раф ед и нс т вен. О т мен я с е И нструкция № 1 от 2006 г. за издаването на
дипломатически и служебни паспорти от
Министерството на външните работи на
Република България (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
Министър:
Екатерина Захариева
9701

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 424
от 17 декември 2020 г.

за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г.,
бр. 19 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2012 г., бр. 4 от 2014 г., бр. 54 от 2016 г.,
бр. 90 от 2017 г., бр. 90 от 2018 г.; изм., бр. 10
от 2019 г.; изм. и доп., бр. 20 и 35 от 2020 г.)
На основание чл. 73, ал. 1, изречение второ
от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Във връзка с разпоредбата на чл. 38,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения
(ЗЕС) предприятията, уведомили комисията
за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения и вписани към
31 декември в публичния регистър по чл. 33,
ал. 1, т. 1 от ЗЕС, са длъжни да предоставят
на комисията годишен отчет за дейността по
предоставяне на електронни съобщителни
мрежи и/или услуги за изминалата година.
Предприятията изготвят годишния отчет по
образец на формуляр, утвърден от комисията, и го предоставят на комисията в срок до
15 март ежегодно чрез електронната система
за онлайн въпросници.“
2. В ал. 2 думите „до 31 януари“ се заменят с „до 1 януари“.
3. Алинея 3 се заличава.
§ 2. В чл. 5а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от прекратяване на
дейността по предоставяне на електронни
съобщителни мрежи и/или услуги предприятието уведомява комисията, като подава
уведомление по образец. В срок до 30 дни
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след подаването на уведомлението по предходното изречение предприятието предоставя
на комисията чрез електронната система за
онлайн въпросници отчет за дейността си
по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през годината, в
която е подадено уведомлението. Отчетът
се предоставя съгласно образец, утвърден
от комисията.“
2. Алинея 2 се заличава.
§ 3. Създава се чл. 5в:
„Чл. 5в. (1) Предпри яти ята, уведомили
комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения
чрез услуги за пренос на данни (в това число
достъп до интернет) и вписани към 1 юли в
публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от
ЗЕС, са длъжни да предоставят на КРС информация по образец на формуляр, утвърден
от комисията. Предприятията предоставят
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информацията в срок до 15 август ежегодно чрез електронната система за онлайн
въпросници.
(2) Образецът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на комисията до 15 юли
всяка година.
(3) В случаите, когато предоставената в
срока по ал. 1 информация е непълна или
неточна, предприятията са длъжни да представят необходимите корекции по нея не покъсно от 15 септември на текущата година.“
Преходна разпоредба
§ 4. Годишният отчет за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи
и/или услуги за 2020 г. може да се предостави и в електронна форма чрез документния
портал на комисията в срок до 1.03.2021 г.
Председател:
Иван Димитров
9770
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
РЕШЕНИЕ № 95
от 24 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – Златица, реши:
1. Одобрява окончателен проект на общ
устройствен план на община Златица ведно с
правилата и нормативите за неговото прилагане.
2. Възлага на кмета на община Златица да
представя ежегодно доклад за изпълнението на
ОУП в неговия обхват и предложения за изменението му, ако такива се налагат, съгласно
чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

9684

Председател:
Л. Цветков

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 429
от 24 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта
за изменение на ОУП на община „Марица“,
касаещо разширение на структурна единица
503-Ж м (ж илищна уст ройствена ст ру кт у рна
единица/зона), вк лючващо поземлен имот с
идентификатор 73122.16.36 – частен имот, и част
от 73122.16.31, 73122.16.76 и 73122.16.70 – общински имоти в м. Динк Орман по кадастралната
карта на с. Трилистник, община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект и
регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация.

9716

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 431
от 24 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 247-Соп
с нетни устройствени показатели: Пз<60 %,
Кинт. – 1,2, Поз.>30 %, включващо поземлен
имот с идентификатор 69874.65.14 – частна собственост, и част от поземлени имоти с идентификатори 69874.64.19 и 69874.142.4 – полски пътища,
общинска собственост, по кадастралната карта на
с. Строево, м. Граждански път, община „Марица“,

област Пловдив, съгласно приложения проект
с площ и регистър координати на граничните
точки по приложената ситуация.

9717

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 432
от 24 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 129-Псп
(складово-производствена устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с
идентификатор 03839.33.10 и част от 03839.33.23 и
03839.33.24 в м. Пръднев кладенец по кадастралната карта на с. Бенковски, община „Марица“,
област Пловдив, съгласно приложения проект
и регистър координати на граничните точки по
приложената ситуация.

9718

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА ПОРДИМ
РЕШЕНИЕ № 176
от 24 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с Решение № 249
от протокол № 20 от 18.04.2013 г. на Общинския
съвет – Пордим, и протокол № 15 от 30.09.2020 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Пордим, одобрява общ устройствен план на община
Пордим във фаза окончателен проект заедно с
графични материали, неразделна част от настоящото решение, включващи:
1. Класьор № 3:
1.1. електронен носител;
1.2. текстова част на окончателен ОУП;
1.3. графичен материал:
1.3.1. опорен план на община Пордим (ОП);
1.3.2. общ устройствен план на община Пордим;
1.3.3. схема „Начин на трайно ползване“;
1.3.4. схема „Вид собственост“;
1.3.5. схема „Класификация по площ на имотите“;
1.3.6. схема „Рискови територии“;
1.3.7. схема „Техническа инфраструктура“;
1.3.8. схема „Транспортна мрежа“.
2. Класьор № 4:
2.1. електронен носител;
2.2. становище по екологична оценка № ПН
6-6 ЕО/16.12.2019 г. от РИОСВ – Плевен, със
съгласувателен характер.

9725

Председател:
К. Димитрова
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59. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-113 от 29.12.2020 г. за обект: Модернизация
на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 3+757 до км 31+990 и от км 33+200 до
км 33+400, при условията на чл. 60 от АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
9771
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С200022-091-0000733/21.12.2020 г.
възлага на ЕТ „Лучано – Радка Бинева“ с ЕИК
123065289, с. Ковачево, ул. Освобождение № 12,
следните недвижими имоти: поземлен имот с
идентификатор 65588.47.45, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: изоставена орна земя; категория на
земята при неполивни условия: 6, с площ по
скица 11 298 кв. м, намиращ се в с. Светлина,
община Тополовград, област Хасково, местност
Кайрачето, при съседи на имота: 65588.47.522;
65588.47.44; 65588.47.660, и поземлен имот с идентификатор 65588.52.54, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 7, с площ 8999 кв. м, намиращ
се в с. Светлина, община Тополовград, област
Хасково, местност Хамбарлий, при съседи на
имота: 65588.52.152; 65588.52.53; 65588.52.67;
65588.52.66; 65588.52.61; 65588.52.62; 65588.52.55.
9776
1. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200010-091-0000740/23.12.2020 г. възлага на
„Уника имоти“ – ООД, ЕИК 109607376, адрес
за кореспонденция: Кюстендил, ул. Петър Берон № 26, следния недвижим имот: жилищна
сграда, КИД 41112.500.892.6, еднофамилна, със
застроена площ 184 кв. м, брой етажи: 2, намираща се в Кюстендил, ул. Архимандрит Зинови
№ 8; сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор 41112.500.892, ведно с правото на
строеж. Общата сума на закупения имот възлиза
на 46 513 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане
и същото е вписано от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
9782
13. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурс за
доцент по: област на висше образование 1. Пе-
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дагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика
на обучението по руски език) – един, със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в ректорската канцелария на ШУ,
Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб.
107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 321,
GSM: 0899 901943.
9751
18. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори: за
гр. Кюстендил, община Кюстендил – 41112.83.1,
41112.83.3, 41112.83.179, 41112.504.2352; за с. Горна Брестница, община Кюстендил – 16141.23.4,
16141.23.6, 16141.23.7, 16141.23.8, 16141.31.21,
16141.31.22, 16141.31.23, 16141.31.24, 16141.31.25,
16141.31.26, 16141.31.47, 16141.31.55, 16141.101.50,
16141.40.25, 16141.40.26, 16141.40.27, 16141.47.5,
16141.40.20, 16141.10.9, 16141.10.10, 16141.10.18;
16141.10.19; за с. Грамаждано, община Кюстенди л – 17680.38.177, 17680.38.233, 17680.38.337,
17680.38.475, 17680.11.12, 17680.11.42, 17680.11.43,
17680.11.71, 17680.11.72, 17680.11.80; за с. Граница,
община К юстендил – 17751.37.82, 17751.37.92,
17751.37.127, 17751.37.420, 17751.43.24, 17751.43.25,
17751.43.26, 17751.43.27, 17751.43.52, 17751.43.54,
17751.43.520, 17751.43.218; за с. Жиленци, община
Кюстендил – 29386.20.17, 29386.20.80, 29386.39.5,
29386.39.10, 29386.39.11, 29386.39.13, 29386.39.28,
29386.39.42, 29386.39.12, 29386.20.48, 29386.18.160,
29386.18.166, 29386.18.167, 29386.18.180, 29386.18.181,
29386.18.189, 29386.18.190, 29386.194, 29386.18.196,
29386.18.212, 29386.18.245; за с. Катрище, община
Кюстендил – 36659.8.36, 36659.8.37, 36659.8.38,
36659.8.39, 36659.8.40, 36659.8.41, 36659.8.162,
36659.10.1, 36659.10.177, 36659.10.185; за с. Таваличево, общ ина К юст ен ди л – 72045.184.64,
72045.186.108, 72045.184.72, 72045.184.78; за с. Радловци, община Кюстендил – 61457.14.31, 61457.14.32,
61457.14.33, 61457.14.34, 61457.14.35, 61457.14.52,
61457.14.53, 61457.14.54, 61457.14.59, 61457.14.60,
61457.14.62, 61457.14.66, 61457.14.67. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
9766
19. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори:
за с. Бистренци, общ ина Бя ла – 04162.26.60,
04162.16.124, 04162.56.37, 04162.61.1, 04162.62.3,
04162.83.1, 04162.83.4, 04162.143.85, 04162.143.90,

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

04162.84.1, 04162.84.2, 04162.400.368, 04162.84.369,
04162.84.78, 04162.142.78, 04162.99.68, 04162.142.380,
0 416 2 . 4 0 0 . 4 5 , 0 416 2 . 4 0 0 . 4 2 7, 0 416 2 . 4 0 0 . 41 2 ,
04162.33.63, 04162.34.63, 04162.36.65, 04162.29.61,
04162.30.63, 04162.30.301; за с. Босилковци, община
Бяла – 05743.101.333, 05743.101.157, 05743.125.1,
05743.125.2, 05743.125.68, 05743.133.1, 05743.133.7,
05743.121.72, 05743.121.1, 05743.121.174, 05743.121.76,
05743.121.34 8, 05743.134.2 0 7, 05743.75.213; за
с. Ботров, община Бяла – 05877.30.47, 05877.30.69,
05877.30.70, 05877.34.29, 05877.34.28, 05877.48.34,
05877.48.1, 05877.48.122, 05877.42.139, 05877.42.144,
05877.17.144, 05877.12.2, 05877.6.57, 05877.2.37;
з а с. Дряно вец, о б щ и н а Б я л а – 2 3916 . 8 2 . 2 ,
23916.22.1, 23916.81.34, 23916.92.104, 23916.78.9,
2 3916.78.1, 2 3916.78. 3, 2 3916.77.8 , 2 3916.61.1,
23916.61.163, 23916.117.7, 23916.124.1, 23916.124.2,
23916.133.68, 23916.133.12; за с. Копривец, община Бяла – 38529.1.287, 38529.1.289, 38529.1.290,
38529.1.291, 38529.1.342, 38529.1.189, 38529.1.200,
38529.1.201, 38529.1.344, 38529.122.4, 38529.1.147,
38529.1.156, 38529.1.159, 38529.1.160, 38529.1.163,
38529.1.179, 38529.1.314, 38529.1.323, 38529.210.1,
38529.210.2, 38529.210.8, 38529.130.1, 38529.700.20,
38 529.70 0.21, 38 529.1. 31 2; з а с. Лом Черковна, о бщ и н а Бя л а – 05133.2 .319, 05133.2 .32 0,
05133.2.352, 05133.15.101, 05133.15.105, 05133.15.216,
05133.61.108 05133.100.48, 05133.100.65, 05133.100.69,
05133.2.14, 05133.2.94, 05133.19.87, 05133.20.19,
05133.20.21, 05133.20.22, 05133.20.23, 05133.20.89
05133.20.256, 05133.21.88, 05133.56.169, 05133.56.248,
05133.105.1, 05133.105.2, 05133.105.3, 05133.105.249;
за с. Пейчиново, общ и на Бя ла – 55720.9.2 4 4,
55720.58.60, 55720.58.56, 55720.65.65, 55720.65.153,
55720.65.67, 55720.58.258, 55720.58.54, 55720.58.55,
55720.58.209, 55720.58.57, 55720.58.51, 55720.58.63,
5 5 7 2 0 . 5 8 . 52 ; з а с . Пе т к л а д е н ц и , о б щ и н а
Бя ла – 55988.39.11, 55988.39.21, 55988.39.212 ,
55988.9.36, 55988.9.35, 55988.9.163, 55988.9.44,
55988.9.41, 55988.17.181, 55988.17.170, 55988.17.189,
55988.17.77, 55988.17.182, 55988.17.107, 55988.17.75,
55988.2.72, 55988.2.73; за с. Полско Косово, община
Бяла – 57368.145.37, 57368.145.197, 57368.145.187,
57368.145.613, 57368.68.185; за с. Стърмен, община Бяла – 70130.13.87, 70130.13.76, 70130.14.75,
70130.18.63, 70130.42.50, 70130.42.78, 70130.42.128,
70130.42.48, 70130.41.128, 70130.41.127, 70130.39.126,
70130.37.86, 70130.40.9, 70130.40.10, 70130.40.11,
70130.40.12, 70130.40.2. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Русе. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проектите и да
изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
9767
20. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за у рбанизираната територия в
землищата на с. Бист ренци, с. Боси лковци,
с. Бот ров, с. Дряновец, с. Копривец, с. Лом
Черковн а , с. Пей ч и нов о, с. Пе т к л а ден ц и ,
с. Полско Косово и с. Стърмен, община Бяла,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.
9768
12. – Община Белица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 204 от 26.11.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Белица, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за
„Външно електрозахранване НН на „Жилищна
сграда“, намираща се в ПИ с идентификатор
№ 03504.238.54 в землище на гр. Белица, по
трасе, преминаващо през поземлени имоти с
идентификатори № 03504.238.9 и № 03504.238.958
по КККР на землище на гр. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53 от 19.04.2008 г. на
АГКК – София, с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Белица до Административния съд – Благоевград.
9727
13. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
поземлен имот с идентификатор № 03504.247.42
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, с цел промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди – „За
жилищно строителство“, възложители: Рукие
Мехмедова Сиракова, Атидже Мехмедова Бузгьова и Мустафа Мехмед Болут. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Белица, с адрес:
Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
9728
14. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
поземлен имот с идентификатор № 03504.240.17
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, с цел промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди – „За
жилищно строителство“, с възложител Усаин
Муса Кьосов. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
9729
15. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
поземлен имот с идентификатор № 03504.240.99
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, с цел промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди – „За
жилищно строителство“, с възложители: Джемал Билял Тупев и Емине Билял Тупева. На
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основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с
адрес: Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
9730
16. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори
ПИ № 39270.16.8 и ПИ № 39270.16.9 по кадастралната карта на с. Краище, община Белица,
с цел промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди – „За жилищно
строителство“, с възложител: Община Белица,
представлявана от Радослав Сабинов Ревански.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с
адрес: Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
9731
17. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор ПИ № 03504.251.36
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, с цел промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди „За
жилищно строителство“, с възложител: Община
Белица, представлявана от Радослав Сабинов
Ревански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
9732
18. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на с. Бабяк, одобрен
с Решение № 116, протокол № 9 от 26.09.2011 г.
на Общинския съвет – Белица, с цел образуване
на два нови УПИ VII-327, кв. 17 и УПИ VIII-327,
кв. 17, съответно с площ 1227 кв. м и 926 кв. м,
без промяна предназначението на УПИ VІІ-327,
кв. 17 – „За детска градина“, и за промяна предназначението на УПИ VIII-327, кв. 17: „За детска
спортна площадка“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
9733
19. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на с. Краище, одобрен
с Решение № 114, протокол № 9 от 26.09.2011 г.
на Общинския съвет – Белица, по отношение
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промяна на ширината и оста на улица от о.т. 168а
до о.т. 168б, за да се запази масивен гараж и да
се намалят площите на двата имота, оставащи
в широката улица: УПИ VІ-561 – 1145 кв. м, и
разликата до 1477 кв. м на имот № 561 остава в
проектираната улица; УПИ VII-560 става с площ
805,76 кв. м, 2,74 кв. м остават в улица и към
парцела от изток се придават 39,15 кв. м. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с
адрес: Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
9734
20. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на с. Краище, одобрен
с Решение № 114, протокол № 9 от 26.09.2011 г.
на Общинския съвет – Белица, по отношение
прокарване на нова улица със ширина 6 м с осови
точки 1010, 1011 и 1012, като се образува УПИ
VIІ-736 със същата площ, като ПИ с идентификатор № 39270.1.756 е 1285 кв. м, а 19,10 кв. м
попадат в новопроектираната улица и се добавят
към имота. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица,
с адрес: Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
9735
21. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на с. Краище, одобрен
с Решение № 114, протокол № 9 от 26.09.2011 г.
на Общинския съвет – Белица, по отношение
изменение на уличната регулация в обхвата на
осови точки 35а, 35б, 35в, 35г, 35д, 45г и 45в, кв. 15
и промяна на парцелите, граничещи с нея, като
образувалите се придаваеми части, както и части
за отчуждаване водят до промени в следните
ПИ с идентификатори: от ПИ с идентификатор
№ 39270.1.1029 – придаваема част – 95 к в. м,
о т ПИ с и ден т ифи к ат ор № 39270.1.90 6 – за
отчуждаване в улица – 52 кв. м, в парцел за
трафопост – 107 кв. м, от ПИ с идентификатор
№ 39270.1.129 – придаваема част 139 кв. м, от
ПИ с идентификатор № 39270.1.909 – придаваема част 19 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин“ № 15.
9736
22. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на с. Краище, одобрен
с Решение № 114, протокол № 9 от 26.09.2011 г.
на Общинския съвет – Белица, по отношение
п ром я на на мес т оположен ие т о на ул и цата
между осови точки 60а и 67б, кв. 22, като след
промяната на улицата се променят квадратурите на ПИ с идентификатори: № 39270.1.1601
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се увеличава със 192,85 кв. м, № 39270.1.754
се нама л ява със 108,22 к в. м, № 39270.1.753
се нама л ява с 48,29 к в. м, № 39270.1.751 се
намалява с 55,49 кв. м, № 39270.1.750 се намалява с 85,05 кв. м, № 39270.1.749 се намалява с 263,51 кв. м, № 39270.1.748 се намалява
със 121,80 к в. м, № 39270.1.747 се нама л ява
със 120,23 кв. м, № 39270.1.752 се намалява с
227,52 кв. м и № 39270.1.5201 се намалява със
77,42 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица,
с адрес: Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
9737
23. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на гр. Белица, одобрен
с Решение № 52, протокол № 3 от 26.09.2011 г. на
Общинския съвет – Белица, с цел обособяване
на следните парцели: УПИ ІІІ-251, 17 кв. м,
У ПИ IV-150, 71 кв. м, У ПИ V-134, 08 кв. м,
УПИ VІ-156, 12 кв. м, УПИ VII-135, 10 кв. м,
УПИ VІI-273, 31 кв. м, УПИ ІХ-224, 92 кв. м и
УПИ Х-268, 12 кв. м, и промяна на ширината
на улицата, както следва: от о.т. 240 до о.т. 210:
от 10 м на 6,50 м; от о.т. 210-200-181: от 10 м на
6 м; от о.т. 181 до о.т. 147: от 10 м на 7 м. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с
адрес: Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
9738
881. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
„Допълнително водоснабдяване с. Харачери,
община Габрово – напорен водоем“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9777
744. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 295 по
протокол № 14 от 17.12.2020 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план – план
за застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад,
в частта му по отношение на УПИ Х-284, поземлен имот с идентификатор № 51500.506.558
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв.
4301 по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, с
който се променя отреждането на имота от
„За курортно строителство“ в „За жилищно
строителство“, въвежда се устройствена зона
„Жс“ и се установяват следните устройствени
показатели за УПИ Х-284 (ПИ 51500.506.558):
плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5,
Н корниз – 15 м, минимално озеленена площ –
50 %, и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,
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сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от решението. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
9778
744а. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 296 по
протокол № 14 от 17.12.2020 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение
на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ III-526,
идентичен с поземлен имот с идентификатор
№ 5150 0.507.416 по к а дас т ра л ната к ар та на
гр. Несебър, в кв. 1801 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг – Запад, с който проект УПИ III-526 (ПИ
51500.507.416) с площ 3566 кв. м се разделя на
новообразувани УПИ III-698 с площ 1783 кв. м
и УПИ ХI-699 с площ 1783 кв. м, с режим на
свързано застрояване между двата новообразувани имота, отреждане на имотите „За жилищно
строителство и трафопост“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразуваните УПИ
III-698 и УПИ ХI-699: плътност на застрояване –
30 %, Кинт. – 1,5, Н корниз – 15 м, минимално
озеленена площ – 50 %, и паркиране в имота,
съгласно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението
може да бъде оспорено от заинтересованите лица
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
9779
744б. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 304 по
протокол № 14 от 17.12.2020 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 kV“
в поземлен имот с идентификатор 51500.75.2 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Трасето на кабела започва от БКТП в ПИ
51500.76.34 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу, с
площ 1643 кв. м, вид територия – „урбанизирана“, и НТП – „Незастроен имот за жилищни
нужди“, частна собственост, преминава през
имота по съществуваща кабелна мрежа (тази
част от трасето не е предмет на настоящия
ПУП – ПП), пресича ПИ 51500.76.41 по КК на
гр. Несебър, м. Кокалу с площ 3150 кв. м, вид
територия – „Земеделска“, и НТП –„За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска
собственост – като тази част от трасето е предмет
на настоящия ПУП – ПП, продължава през ПИ
51500.75.203 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу с
площ 2565 кв. м, вид територия – „територия на
транспорта“, и НТП –„За местен път“, общинска собственост, и достига до ново ТЕПО на
съществуваща ограда на ПИ 51500.75.163 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу (за
тази част от трасето е изработен проект за ПУП
план-схема). Дължината на трасето в земеделска
територия е 6,01 м и попада в ПИ 51500.76.41
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Определен е
сервитут по 0,60 м от двете страни спрямо оста
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на трасето на кабела. Площите с ограничение
са 7,20 кв. м изцяло в ПИ 51500.76.41 по КК на
гр. Несебър, м. Кокалу. Решението може да бъде
оспорено в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
9780
744в. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 305 по
протокол № 14 от 17.12.2020 г. на Общинския
с ъве т – Несеб ър, е одобрено изменен ие на
ПУП – план-схеми за изграждане на линеен
обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда, подобект: Кабели 0,4 kV“, в поземлен
имот с идентификатор 51500.75.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Трасето на
кабела започва от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК
на гр. Несебър, м. Кокалу с площ 1643 кв. м, вид
територия „урбанизирана“, и НТП – „Незастроен
имот за жилищни нужди“, частна собственост,
преминава през имота по съществуваща кабелна
мрежа (тази част от трасето не е предмет на
настоящия П У П – план-схема), пресича ПИ
51500.76.41 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу, с
площ 3150 кв. м, вид територия – „земеделска“,
и НТП – „За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост (за тази част
от трасето е изработен проект за ПУП – ПП),
продължава през ПИ 51500.75.203 по КК на
г р. Несебър, м. Кока л у, с п лощ 2565 к в. м,
вид територия „територия на транспорта“, и
НТП – „За местен път“, общинска собственост,
и достига до ново ТЕПО на съществуваща ограда на ПИ 51500.75.163 по кадастралната карта
на гр. Несебър, м. Кокалу – като тази част от
трасето на кабела е предмет на настоящи я
проект ПУП – план-схема по чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ. Дължината на трасето е 39,90 м в ПИ
51500.75.203 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу, с
площ 2565 кв. м, вид територия – „територия на
транспорта“, и НТП – „За местен път“, общинска
собственост. Определен е сервитут по 0,60 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Площите с ограничение са 49,70 кв. м в ПИ
51500.75.203 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
9781
60. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 121 от
31.07.2020 г. на Общинския съвет – Приморско,
e допуснато изработване проект за ПУП (парцеларен план) за трасе на уличен водопровод,
захранващ ПИ № 10731.50.95 и преминаващо през
поземлени имоти № 10731.20.57 и № 10731.20.55
по КККР на с. Веселие, м. Кушулан, община
Приморско. Проектът се съхранява в дирекция
„УТАС“ и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време
от работния ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
9722
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61. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 122 от
31.07.2020 г. на Общинския съвет – Приморско,
e допуснато изработване на проект ПУП/ПП за
изграждане на външно ел. захранване на ПИ
№ 221, ПИ № 395 и ПИ № 394, преминаващо през
поземлени имоти № 245 и № 461 по плана на
новообразуваните имоти – м. Лозята, землище
с. Писменово, община Приморско. Проектът се
съхранява в дирекция „УТАС“ и може да бъде
предоставен за разглеждане от заинтересованите
по всяко време от работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник‘“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
9723
20. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементите на техническата
инфраструкту ра – външно ел. захранване на
свинеферма за свине майки в поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 07363.121.252, засягащ ПИ
07363.118.1, пасище (общинска публична собственост) по КК и КР на землището на с. Българско
Сливово, община Свищов. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 22 в сградата на общината и може да бъде разгледан всеки работен
ден от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
9775
72. – Община Средец на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 211 от 25.11.2020 г.,
протокол № 14 на Общинския съвет – гр. Средец,
е одобрен: подробен устройствен парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на подземен кабел ниско
напрежение за захранване с електроенергия на
ПИ с идентификатор 67413.16.13 с НТП – „нива“,
м. К р ъ с т ева р ек а , с о б с т вено с т на „ А й Ти
Пи – България“ – ЕООД, през поземлени имоти
с идентификатори: 67413.13.14 – собственик Яни
Тодоров Стайков, с НТП – „нива“, м. Азмака; 67413.13.85 – ПОС, с НТП – „полски път“,
м. Азмака; 67413.19.105 – ПОС, с НТП – „полски
път“, м. Милианов баир; 67413.17.112 – ПОС,
с Н Т П – „полск и п ът“, м. Кръс т ева кори я;
67413.17.104 – ЧОС, с НТП – „дере“, м. Милианов баир; 67413.16.6 – собственик Димит ър
Стоянов Марков, с НТП – „нива“, м. Кръстева
река; 67413.16.7 – собственик Стамат Николов
Стаматов, с НТП – „нива“, м. Кръстева река;
67413.16.109 – ПОС, с Н Т П – „полск и п ът“,
м. Кръстева река, по кадастралната карта на
землището на с. Сливово, община Средец. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУ Т в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
9793
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изменение и допълнение на Закона за
предучилищното и училищното образование (№ 185)
ратифициране на Доброволното споразу
мение за гаранция съгл асно чл. 11 от
Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета
SUR E – Европейск и инст ру мен т за
временна подкрепа с цел смекчаване
на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие
на избухването на COVID-19, между
Европейската комисия и Република
България (№ 186)
изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125
на Европейския парламент и на Съвета
от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли
да бъдат използвани с цел изпълнение
на смъртно наказание, изтезания или
други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отношение или наказание
(№ 187)
от тегл яне на резервата, нап равена
от Република България по чл. 31 от
Конвенцията за статута на лицата без
гражданство, приета в Ню Йорк на 28
септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
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рат ифи ц и ра не н а С пора з у мен ие т о
за принос между Република Българи я и Европейск ата и н вес т и ц ионна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за
гаранция при първо поискване между
първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и
Европейската инвестиционна банка,
подписани от българска ст рана на
9 юли 2020 г. в София и от страна на
Европейската инвестиционна банка
на 24 авг уст 2020 г. в Люксембу рг
(№ 208)
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ратифициране на Измененията от 2008 г.
на Конвенцията за Международната
организация за подвижни спътникови
далекосъобщения, одобрени на 20-ата
сесия на Общото събрание (№ 209)
изменение и допълнение на Изборния
кодекс (№ 210)
рат ифи ц и ра не на С пора з у мен ие т о
з а п р ек р ат я в а не н а д вус т р а н н и т е
инвестиционн и договори между държавите – членки на Европейския съюз
(№ 212)
ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни
предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за
насърчаване на търговията (№ 213)
изменение и допълнение на Закона за
убежището и бежанците (№ 214)
изменение и допълнение на Закона за
патентите и регистрацията на полезните
модели (№ 215)
ратифициране на Учредителния договор
на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г. (№ 216)
изменение и допълнение на Закона за
регистър БУЛСТАТ (№ 222)
изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта
(№ 227)
изменение и допълнение на Закона за
електронната търговия (№ 228)
изменение и допълнение на Закона
за отговорността за предотв ратяване
и отстраняване на екологични щети
(№ 230)
изменение на Закона за публичните
предприятия (№ 231)
изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (№ 232)
изменение и допълнение на Закона
за мерк ите и действи ята по време
на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събр ание
от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (№ 235)
изменение и допълнение на Закона за
публичните финанси (№ 237)
изменение и допълнение на Закона за
закрила на детето (№ 241)
изменение и допълнение на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия
(№ 242)
изменение и допълнение на Закона
за защита от шума в околната среда
(№ 244)
изменение и допълнение на Закона за
българските лични документи (№ 245)
допълнение на Закона за задълженията
и договорите (№ 248)
изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (№ 249)
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изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 255)
изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители (№ 256)
изменение и допълнение на Закона за
личната помощ (№ 257)
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (№ 258)
изменение и допълнение на Семейния
кодекс (№ 259)
бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г. (№ 260)
държавния бюджет на Република България за 2021 г. (№ 262)
изменение и допълнение на Закона за
морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България (№ 267)
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 268)
изменение и допълнение на Закона за
хората с увреждания (№ 269)
изменение и допълнение на Закона за
здравето (№ 270)
изменение и допълнение на Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража (№ 271)
изменение и допълнение на Данъчноосиг у ри телни я п роцесуа лен кодекс
(№ 272)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална
декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната
банка за възстановяване и развитие
(№ 276)
допълнение на Закона за нотариусите
и нотариалната дейност (№ 277)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 278)
ратифициране на Устава на Агенцията
за ядрена енергия към Организацията
за икономическо сът рудничество и
развитие (№ 279)
изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (№ 280)
ратифициране на Споразумението за
кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет
за преструктуриране като кредитополучател (№ 285)
изменение на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (№ 286)
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 287)
изменение и допълнение на Закона
за местното самоуправление и местната администрация (№ 288)
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изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване (№ 291)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За ко на за преброяване на населението и
жилищния фонд в Република България през 2021 г. (№ 295)
изменение и допълнение на Закона
за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от
13 март 2020 г., и за преодоляване на
последиците (№ 296)
ратифициране на Споразумението за
заем между Европейския съюз като
заемодател и Република България като
заемополучател (№ 297)
изменение и допълнение на Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България (№ 298)
изменение и допълнение на Закона за
административните нарушения и наказания (№ 299)
изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (№ 300)
ратифициране на Споразумението за
подпомагане на препродажбата от и
между Република България и Кралство
Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за
целите на закупуването и доставката на
ваксина срещу COVID-19 за България
и на Споразумението между Кралство
Швеция и Република България за пре
продажба на ваксина срещу COVID-19,
разработена от Janssen Pharmaceutica
NV (№ 301)
изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (№ 305)
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РЕШЕНИЯ
За

персонални промени в Министерския
съвет на Република България
По Доклада за изпълнението на Закона
за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба през
2018 г. от Междуведомствения съвет по
отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет
За попълване състава и ръководството
на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата
икономика и контрабандата
За попълване състава на Комисията по
правни въпроси
За промяна в състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
За промяна в състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
за 2018 г.
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За

приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
за 2018 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“
За изменение на Решение на Народното
събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието
при финансовото управление на Българското национално радио за периода от
1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.
За предсрочно прекратяване на мандата
на член на Комисията за финансов
надзор
За попълване състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
За попълване състава и ръководството на
Комисията по политиките за българите
в чужбина
За попълване състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
За попълване състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа
По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България
За у д ъ л ж а ва не с р ок а на дейс т вие на
Временната комисия за проучване на
фактите и обстоятелствата, свързани с
прекъсване на излъчването на програма
„Хоризонт“ на Българското национално
радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и
журналисти от Българското национално
радио
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване
на всички данни, факти и обстоятелства
по повод изнесените в европейски и
български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване
на българско гражданство от чужди
граждани
За определяне на условията за договаряне
на централен курс на лева към еврото
съгласно параграф 2.3 от Резолюция на
Европейския съвет за установяването
на механизъм на обменните курсове
през третия етап на Икономическия и
паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г.
(97/С 236/03)
Във връзка с разискванията по питането от
народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и
Атанас Костадинов към министъра на
енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на
енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически
центр али в България
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промяна в състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване
на документите и изслушването на
кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
По Доклада за дейността на Временната
анкетна комиси я за изясн яване на
всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на
Националната агенция за приходите
За приватизация на обособена част от
имуществото на „Български морски
к в а л ифи к а ц ионен цен т ър“ – Е А Д ,
Варна
За избиране на заместник-председател на
Комисията за регулиране на съобщенията
За избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
За избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване
на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както
и процедурата за избор от Народното
събрание
По Доклада за дейността на Временната
комисия за проучване на фактите и
обстоятелствата, свързани с прекъсване
на излъчването на програма „Хоризонт“
на Българското национално радио, както
и на твърденията за политически натиск
върху ръководството и журналисти от
Българското национално радио
За приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2020 г.)
За обявяване на извънредно положение
За избор на управител на Националната
здравноосигурителна каса
Във връзка с разискванията по питането от
народните представители Георги Гьоков,
Драгомир Стойнев и Весела Лечева
към заместник министър-председателя
по икономическата и демографската
политика Марияна Николова относно
политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права
на българските работници и служители
в контекста на стартиралите тристранни
разговори, целящи договаряне на мерки
за реформи в ключови области
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работата на Народното събрание по
време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание
(ДВ, бр. 22 от 2020 г.)
изменение на Решение за работата на
Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от
2020 г.)
допълнение на Решение за работата на
Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от
2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.
удължаване на срока на обявеното
извънредно положение
6 април 2020 г. 	
изменение на Решение за работата на
Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от
2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.
създаване на Временна комисия за
контрол на разходите на публични
средства, свързани с преодоляването
на последствията от разпространението
на Ковид-19
Доклада за дейността на Временната
анкетна комисия за проучване на всички
данни, факти и обстоятелства по повод
изнесените в европейски и български
медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско
гражданство от чужди граждани
избиране на омбудсман
Доклад за дейността на Комисията за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество за 2019 г.
Доклад за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране за
2019 г.
приемане на Доклада за състоянието
на отбраната и въоръжените сили на
Република България през 2019 г.
Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2019 г.
приватизация на обособена част от
имуществото на „Летище Горна Оряховица“ – ЕООД, Горна Оряховица
От чета за дейност та на Съвета за
електронни медии за периода 1 януари
2019 г. – 31 декември 2019 г.
Отчета за дейността на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2019 г.
приемане на Годишен отчет за дейността
на Комисията за защита на личните
данни за 2019 г.
Год и ш н и я док ла д за дей нос т та на
Българската академия на науките за
2019 г.
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29

33
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44

46

46
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50
50
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приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
председател и членове на Комисията
за енергийно и водно регулиране, извън
избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.),
представяне, публично оповестяване на
документите и изслушване в Комисията
по енергетика, както и процедурата за
избор от Народното събрание
Във връзка с разискванията по питането на
народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев,
Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова
към министъра на здравеопазването
Кирил Ананиев относно стратегия за
подобряване на условията на труд и за
финансова компенсация за българските
медици
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагането на
кандидати за председател и членове на
Комисията за защита на личните данни,
представяне и публично оповестяване
на документите и изслушването на
кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както
и процедурата за избор от Народното
събрание
За предложение до Президента на Република България за награждаване с медал
„За заслуга“
Във връзка с разискванията по питането
на народните представители Искрен
Веселинов и А лександър Сиди към
министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната
политика
Във връзка с разискванията по питането на
народните представители Румен Гечев
и Георги Свиленски към министъра на
финансите Владислав Горанов относно
„Нова концепция за облагане на хазартните игри“, декларирана от министъра
на финансите Владислав Горанов през
месец март 2016 г.
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагането на
кандидат за заместник-председател
на Комиси ята за финансов надзор,
ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на кандидат за член
на Комиси ята за финансов надзор,
подпомагащ политиката є по анализ
и оценка на рисковете на финансовите
пазари, усъвършенстване на надзорната
практика и защита на интересите на
инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, представяне, публично
оповестяване на документите и изслуш-
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ване на кандидатите в Комисията по
бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание
За приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.
За приемане на Доклад за дейността на
Инспектората към Висшия съдебен
съвет за 2019 г.
За приемане на Доклад за прилагането
на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през
2019 г.
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г.
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата
през 2019 г.
По Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства за извършената дейност през
2019 г.
По Доклад за дейността на Комисията за
контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните
съобщения през 2019 г.
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
ка н д и дат за замес т н и к- омбу дсма н,
публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването
на кандидата за заместник-омбудсман
в Комисията по вероизповеданията и
правата на човека, както и процедурата
за избор от Народното събрание
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния
осигурителен институт, представяне и
публично оповестяване на документите
и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за
избор от Народното събрание
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране,
представяне и публично оповестяване на
документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както
и процедурата за избор от Народното
събрание
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
За попълване състава и ръководството на
Комисията по политиките за българите
в чужбина
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По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България
За избиране на заместник-омбудсман
За изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България
За попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
За промяна в състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
За попълване състава на Комисията по
отбрана
За промяна в състава на Комисията по
културата и медиите
За попълване състава на Комисията по
външна политика
За попълване състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
За избиране на заместник-председател на
Комисията за финансов надзор
За избиране на член на Комисията за финансов надзор
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
По Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията
за 2019 г.
За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
за 2019 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“
За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
за 2019 г.
За избиране на член на Комисията за
енергийно и водно регулиране
За избиране на член на Комисията за
енергийно и водно регулиране
За избиране на член на Комисията за
енергийно и водно регулиране
За създаване на Временна комисия по повод
придобиването от „Българска банка за
развитие“ – АД, на 28 265 200 акции
от капитала на „Първа инвестиционна
банка“ – АД
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна
комисия
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За поп ъ л ва не с ъс та ва на Времен ната
комисия по повод придобиването от
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„Българска банка за развитие“ – АД,
на 28 265 200 акции от капитала на
„Първа инвестиционна банка“ – АД
За попълване състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа
За попълване състава на Комисията за
наблюдение на приходните агенции и
борба със сивата икономика и контрабандата
За попълване състава на Комисията по
енергетика
За промяна в състава на Комисията по
земеделието и храните
За попълване състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
За попълване състава на Комисията по
културата и медиите
За промяна в ръководството на Комисията
по външна политика
За промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
За промяна в състава на Комисията по
икономическа политика и туризъм
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната
избирателна комисия, представянето и
публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията
по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна
комисия
За отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската
държава и нацията
За попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната
избирателна комисия, представянето и
публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията
по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна
комисия
По Доклада за дейността на омбудсмана
на Република България през 2019 г.
По Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово
унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.
За промени в състава на Комисията по
енергетика
За промени в състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
За промени в състава на Комисията по
вътр ешна сигурност и обществен ред
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промени в състава на Комисията по
регионална политика, благоустройство
и местно самоуправление
За промени в състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
За промени в състава на Комисията по
отбрана
За промени в състава на Комисията по
правни въпроси
За промени в състава на Комисията по
труда, социалната и демографската
политика
За промени в състава и ръководството на
Комисията по външна политика
За създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конс титуцията
на Република България
За приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
За приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
За избиране на председател на Централната
избирателна комисия
За предсрочно освобождаване на Цвета
Вълчева Караянчева от поста председател на Народното събрание
По Доклад за дейността на прокуратурата
по прилагането на закона в периода
януари – август 2020 г.
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за член на Централната
избирателна комисия, представянето и
публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси
Във връзка с разискванията по питането на
народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов,
Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов
и Анна Славова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов относно
това как се структурират дейностите и
политиката на правителството в сферата
на здравеопазването по отношение на
извънредната епидемична обстановка,
свързана с COVID-19
За промяна в състава на Комисията по
културата и медиите
За промяна в състава на Комисията по
труда, социалната и демографската
политика
За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Във връзка с разискванията по питането на
народните представители Георги Гьоков,
Весела Лечева, Виолета Желева, Милко
Недялков, Надя Клисурска-Жекова и
Полина Шишкова към министъра на
труда и социалната политика Деница
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Сачева относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в
България в краткосрочен и дългосрочен
план
За допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
За приемане на Процедурни правила за
условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на
кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от
Министерския съвет, и изслушването
му в Комисията по труда, социалната
и демографската политика, както и
процедурата за избор от Народното
събрание
За приемане на Правила за у частие в
пленарните заседания на Народното
събрание на народни представители,
поставени под задължителна изолация
или карантина поради COVID-19 с акт
на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона
за здравето
За отмяна на Решението за създаване на
Временна комисия за разглеждане на
проект на Конституцията на Република
България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 г.
За избиране на председател на Икономическия и социален съвет
За одобряване на участието на Република
България в сключените от Европейската
комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi
и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing
GmbHand предварителни споразумения
за покупка на ваксини във връзка с
пандемията от COVID-19, както и на
предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини
от Janssen Pharmaceutica NV
За промяна в състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
За промяна в състава на Комисията по
енергетика
За въ з ла га не на Смет ната па лата извършването на одит за съответствие
на изп ъ л нен ие т о на общес т вен и т е
поръчки, възложени на „А втомагистрали“ – ЕАД, в периода от 1 януари
2016 г. до 31 декември 2020 г.
За одобряване на Годишен доклад за младежта за 2019 г.
За одобряване на участието на Република
България в сключените от Европейската
комисия и производителите на лекарствени продукт и CureVac AG и Moderna
Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във
връзка с пандемията от COVID-19
Във връзка с разискванията по питането
от народните представители Георги
Свиленски, Манол Генов и Димитър
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Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя
Аврамова относно реформа в политиката за пътните такси
108
приемане на Процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за генерален директор на
Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване
на документите и изслушването на
кандидатите в Комисията по културата
и медиите, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
109
ДЕКЛАРАЦИИ

95

По повод 150 години от създаването на
Българската екзархия
Относно административно-териториалната
реформа в Украйна и защитата на
правата и целост та на българската
общност
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102
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За насрочване избори за членове на Европейския парламент, за Народно събрание
и за органи на местно самоуправление
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, на 14 юни 2020 г.
(№ 20)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, на 14 юни 2020 г.
(№ 21)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Соколаре, община Бяла
Слатина, област Враца, на 14 юни 2020 г.
(№ 22)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, на 14 юни 2020 г.
(№ 28)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на 14 юни 2020 г. (№ 29)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Брезен, община Ардино,
област Кърджали, на 14 юни 2020 г.
(№ 36)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, на 14 юни
2020 г. (№ 37)
насрочване на нов избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област
Ямбол, на 14 юни 2020 г. (№ 39)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Киченица, община Разград, област Разград, на 14 юни 2020 г.
(№ 40)
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насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, на 14 юни 2020 г.
(№ 41)
насрочване на нов избор за кмет на
кметство Карагеоргиев о, община Айтос, област Бургас, на 14 юни 2020 г.
(№ 46)
насрочване на частичен избор за кмет на
община Септември, област Пазарджик,
на 14 юни 2020 г. (№ 64)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, на 14 юни 2020 г.
(№ 65)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Аканджиево, община Белово,
област Пазарджик, на 14 юни 2020 г.
(№ 66)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Славяново, община Попово,
област Търговище, на 14 юни 2020 г.
(№ 67)
пренасрочване на насрочени частични
и нови избори за кметове (№ 77)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Водица, община Попово,
област Търговище, на 27 септември
2020 г. (№ 89)
насрочване на нов избор за кмет на
кметство Водно, община Дулово, област Силистра, на 27 септември 2020 г.
(№ 90)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, на 27 септември
2020 г. (№ 91)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище, на 27 септември
2020 г. (№ 92)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Бохот, община Плевен,
област Плевен, на 27 септември 2020 г.
(№ 93)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Стрелча, област Пазарджик,
на 27 септември 2020 г. (№ 94)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Медовина, община Попово,
област Търговище, на 27 септември
2020 г. (№ 98)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Овчарци, община Сапарева
баня, област Кюстендил, на 27 септември 2020 г. (№ 99)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Житница, община Добричка,
област Добрич, на 27 септември 2020 г.
(№ 104)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Брестак, община Вълчи
дол, област Варна, на 27 септември
2020 г. (№ 120)
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насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Слънчево, община Аксаково,
област Варна, на 28 февруари 2021 г.
(№ 197)
насрочване на частичен избор за кмет на
община Мъглиж, област Стара Загора,
на 28 февруари 2021 г. (№ 198)
насрочване на частичен избор за кмет
на к мет с т во Боян, общ ина Венец,
област Шумен, на 28 февруари 2021 г.
(№ 204)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Пудрия, община Криводол,
област Враца, на 28 февруари 2021 г.
(№ 217)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Славовица, община Долна
Митрополия, област Плевен, на 28 февруари 2021 г. (№ 223)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, на 28 февруари 2021 г. (№ 243)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Трояново, община Камено,
област Бургас, на 28 февруари 2021 г.
(№ 253)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Николаево, община Плевен,
област Плевен, на 28 февруари 2021 г.
(№ 254)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Калейца, община Троян,
област Ловеч, на 28 февруари 2021 г.
(№ 292)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Мъглен, община Айтос,
област Бургас, на 28 февруари 2021 г.
(№ 302)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Баните, област Смолян, на
28 февруари 2021 г. (№ 303)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Стежерово, община Левски,
област Плевен, на 28 февруари 2021 г.
(№ 306)
За назначаване и освобождаване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни
представители на Република България при международни организации
освобождаване на Румяна Тодорова
Митрева от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия
(№ 298)
назначаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Кралство Норвегия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Исландия със
седалище в Осло, Кралство Норвегия
(№ 299)
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

освобождаване на Сергей Пенчев Мичев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Бруней Даруссалам (№ 300)
назначаване на Петър Димитров Андонов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България в
Република Индонезия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Бруней Даруссалам със
седалище в Джакарта, Република Индонезия (№ 301)
освобождаване на Христо Стефанов
Полендаков от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Ислямска републ ика Иран
(№ 2)
назначаване на Николина Стефанова
Кунева за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Ислямска република Иран със седалище
в Техеран (№ 3)
назначаване на Румен Петров Петров – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Мали със седалище в Алжир,
Алжирската демократична и народна
република (№ 4)
освобождаване на Сергей Пенчев Мичев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България
в Демократична република Източен
Тимор (№ 16)
назначаване на Петър Димитров Андонов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България в
Република Индонезия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Демократична република
Източен Тимор със седалище в Джакарта, Република Индонезия (№ 17)
освобождаване на Катя Илиева Делева
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Ботсуана (№ 52)
назначаване на Красимир Димитров
Стефанов – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Ботсуана със
седалище в Претория, Южна Африка
(№ 53)
освобождаване на Александър Борисов
Олшевски от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Кралство Бахрейн (№ 54)
назначаване на Димитър Иванов Абад ж иев – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Кралство Саудитска Арабия, и за извънреден и пълномощен посланик на
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Република България в Кралство Бахрейн със седалище в Рияд, Кралство
Саудитска Арабия (№ 55)
освобождаване на Метин Хюсеин Казак
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Държавата Катар (№ 56)
назначаване на Пламен Станков Делев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата
Катар със седалище в Доха (№ 57)
освобождаване на Мая Николова Добрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия (№ 73)
назначаване на Пламен Любомиров
Бон чев на д л ъж ност та извън реден
и п ъ л номощен пос ла н и к на Реп ублика България в Кралство Белгия
със седалище в гр. Брюксел (№ 74)
освобождаване на Сергей Пенчев Мичев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Републ ика Сингапур (№ 86)
назначаване на Петър Димитров Андонов – извън реден и п ъ л н омощен
посланик на Републ ика България в
Република Индонезия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Републ ика
България в Република Сингапур със
седалище в Джакарта, Република Индонезия (№ 87)
освобождаване на Бойко Василев Коцев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Узбекистан (№ 105)
назначаване на Атанас Василев Кръстин – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската
федерация, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Узбекистан със седалище
в Москва, Руската федерация (№ 106)
освобож даване на Мирчо Георгиев
Иванов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Монголия (№ 116)
освобождаване на Емилия Йорданова
Стефанова-Велева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Австралийския
съюз и в Нова Зеландия (№ 117)
освобождаване на Мая Николова Добрева от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
Българи я във Великото херцогство
Люксембург (№ 145)
назначаване на Пламен Любомиров
Бончев – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Кралство Белгия, и за извънреден и
пълномощен посланик на Република
Българи я във Великото херцогство
Люксембург със седалище в гр. Брюксел, Кралство Белгия (№ 146)
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освобождаване на Сергей Пенчев Мичев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Малайзия (№ 179)
назначаване на Петър Димитров Андонов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Републ ика България в
Република Индонезия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Републ ика
България в Малайзия със седалище
в Д жакарта, Реп ублика Индонези я
(№ 180)
освобождаване на Александър Борисов
Парашкевов от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Ислямска република Пакистан (№ 183)
освобождаване на Катя Петрова Тодорова от длъжността постоянен представител на Република България към
Съвета на Европа (№ 218)
назначаване на Мария Ганчева Спасова
за постоянен представител на Република България към Съвета на Европа
със седалище в Страсбург, Френската
република (№ 219)
освобож да ва не на Георг и Вел и ков
Панайотов от длъжността постоянен
представител на Република България
към Организацията на обединените
нации в Ню Йорк (№ 220)
назначаване на Лъчезара Стоянова
Стоева за постоянен представител на
Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк
със седалище Ню Йорк, Съединените
американски щати (№ 221)
освобождаване на Юрий Борисов Щерк
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Кралство Мароко (№ 250)
освобож даване на Деяна Георгиева
Костадинова от длъжността постоянен
представител на Република България
към Службата на ООН и други международни организации в Женева (№ 251)
назначаване на Юрий Борисов Щерк за
постоянен представител на Република
България към Службата на ООН и други
международни организации в Женева
със седалище в Женева, Конфедерация
Швейцария (№ 252)
освобождаване на Валентин Петров
Модев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Мексиканските съединени
щати (№ 263)
на знача ва не на М и лена Георг иева
Иванова за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Мексиканските съединени щати със
седалище в гр. Мексико (№ 264)
освобождаване на Валери Иванов Йотов
от длъжността извънреден и пълномо-
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щен посланик на Република България
във Федеративна република Бразилия
(№ 265)
назначаване на Божидара Николова
Сърчаджиева за извънреден и пълномощен посланик на Република България
във Федеративна република Бразилия
със седалище в гр. Бразилия (№ 266)
освобождаване на Румен Димитров
Александров от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
Българи я в Кралство Нидерланди я
(№ 273)
назначаване на Константин Стефанов
Димитров за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Кралство Нидерландия със седалище
в гр. Хага (№ 274)
освобождаване на Славена Красимирова
Гергова от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Тунизийската република
(№ 281)
назначаване на Веселин Иванов Дянков
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Тунизийската
република със седалище в гр. Тунис
(№ 282)
о сво б ож да ва не на А н г е л Хрис т ов
Чолаков от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България във Френската република
(№ 289)
назначаване на Николай Милков Милков за извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Френската република със седалище в
гр. Париж (№ 290)
освобождаване на Андрей Димитров
Техов от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
Бъ л гари я в Реп у бл и к а Аржен т и на
(№ 293)
назначаване на Стоян Михайлов Михайлов за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Аржентина със седалище в
гр. Буенос Айрес (№ 294)
За назначаване и освобождаване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
освобождаване на полковник Росен Тинков Тодоров от длъжността заместникначалник на Националната служба за
охрана, считано от 14 февруари 2020 г.
(№ 10)
освобождаване на флотилен адмирал
Мален Стефанов Чубенков от длъжността Командир на флотилия бойни
и спомагателни кораби и от военна
служба, считано от 6 февруари 2020 г.
(№ 15)
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назначаване на полковн ик Милен Анчев
Русев на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана
(№ 47)
19
освобождаване на бригаден генерал
Веселин Стоянов Стоев – административен ръководител –  военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна
прокуратура, от военна служба, считано
от 2 март 2020 г. (№ 48)
19
освобождаване на генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността началник на
отбраната и от военна служба, считано
от 27 февруари 2020 г. (№ 50)	 21
освобождаване на вицеадмирал Емил
Василев Ефтимов от длъжността заместник-началник на отбраната, назначаването м у на длъж н ост та началник на отбраната (№ 75)
32
назначаване на капитан I ранг Велко Пе т р о в В е л ко в н а д л ъ ж н о с т та командир на флотилия бойни и
спомагателни кораби (№ 76)
32
назначаване на Николай Ненов Неновски за член на Управит елния съвет на
Българската народна банка, считано от
13 юни 2020 г. (№ 80)
37
освобождаване на бригаден генерал
Красимир А лександров Станчев от
длъжността началник на Националната
служба за охрана, считано от 31 юли
2020 г. (№ 154)
68
определяне на полковн ик Емил Симеонов Тонев – заместник-началник на
Националната служба за охрана, да
изпълнява правомощията на началник
на Националната служба за охрана,
считано от 31 юли 2020 г. (№ 155)
68
назначаване на полковн ик Емил Симеонов Тонев на длъжността началник
на Националната служба за охрана
(№ 177)
76
освобож даване на Или я Веселинов
Милушев като член на Съвета по киберсигурността и определяне на Стефан
Димитров Годжевъргов – съветник по
сигурност и отбрана, за член на Съвета
по киберсигурността (№ 182)
81
о с в о б ож д а в а н е н а г е н е р а л - м а й о р
Цанко Иванов Стойков от длъжността Командир на Военновъздушните
сили, назначаването му на длъжността Заместник-началник на отбраната
(№ 193)
85
освобождаване на бригаден генерал Димитър Христов Петров от длъжността
Командир на 3-та авиационна база, назначаването му на длъжността Командир на
Военновъздушните сили (№ 194)
85
назначаване на полковник Николай
Русев Русев на длъжността Командир
на 3-та авиац ионна база (№ 195)
85
освобождаване на бригаден генерал
Стайко Петков Прокопиев от длъжността директор на дирекция „Страте-
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гическо планиране“, назначаването му
на длъжността директор на Щаба на
отбраната (№ 205)
85
За освобождаване на Александър Андреев Андреев като член на Централната избирателна комисия, считано от
9 октомври 2020 г. (№ 211)
89
За назначаване на полковник Бойко Савков Василев на длъжността заместникначалник на Националната служба за
охрана (№ 226)
95
За назначаване на Паскал Георгиев Боя
д ж и йск и з а ч лен на Цен т ра л нат а
избирателна комисия (№ 233)
97
За назначаване на бригаден генерал Анатолий Цветанов Кръстев на длъжността
директор на дирекция „Стратегическо
планиране“, считано от 25 януари 2021 г.
(№ 246)
103
Г.
За награждаване с ордени и медали
На г-н Моайад Фатхала Елдали – извънреден и п ъ л номощен посла н и к на
Арабска република Египет в Репуб
лика България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 1)
6
На г -н Шт е фа н Горда – извън р еден и
пълномощен посланик на Република
Молдова в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 5)
9
На проф. Соня Рув-Увалиева с орден „Мадарски конник“ първа степен (№ 6)
9
На проф. д-р Владимир Спасов Гетов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен (№ 8)
9
На г-н Армен Саргсян – извън реден и
пълномощен посланик на Република
Армения в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 31)
17
Посмъртно  на генерал Андрей Илиев Боцев
с орден „Стара планина“ първа степен
с мечове (№ 51)
21
На г-н Мар ян Гьорчев – извън реден и
пълномощен посланик на Република
Северна Македония в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа
степен (№ 72)
31
На г-н Масато Ватанабе – извънреден и
пълномощен посланик на Япония в
Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 81)
38
На проф. Николай Жечев Николов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 88)
44
На проф. Невена Костова Цачева с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 96)
48
На Христо Иванов Димитров с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 103)
52
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На проф. д-р Атанас Димитров Щерев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 112)
На г-жа Сри Астари Расджид – извънреден
и пълномощен посланик на Република
Индонезия в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 121)
На проф. д-р Красимир Димитров Иванов
с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 124)
На ст.н.с. д-р Александър Данаилов Скордев
с медал „За заслуга“ (№ 127)
На Христо Генадиев Григоров с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 131)
На Мая Борисова Вапцарова с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 141)
На Симеон К и ри лов И дак иев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 142)
На Методи Филчев Илиев с орден „Св. св.
К и р и л и Ме т од и й “ в т о р а с т е п е н
(№ 143)
На Елена Филипова Кутева-Тъпкова с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 144)
На Татяна Тодорова Сърбинска с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 148)
На Иван Димитров Терзиев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 150)
На г-н Алберто Алфредо Мануел Труеба –
извънреден и пълномощен посланик
н а Реп у б л и к а А ржен т и н а в Реп ублика България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 156)
На Лозан Георгиев Лозанов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 151)
На г-н Ма й к ъ л Форбс – извън реден и
пълномощен посланик на Република
Ирландия в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 164)
На Иван Димитров Балабанов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 170)
На Николай Хиджев Георгиев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 171)
На Ваня Ангелова Грашкина-Минчева с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 172)
На Рашко Йорданов Иванов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 173)
На Донка Димитрова Копринкова с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 174)
На г-жа Пайви Блинникка – извънреден
и пълномощен посланик на Република

54
На

57

На

58
61
62

На
На

66
На
66
66

На
На

66

На

67

Д.

68

На
На

69
70

На
На
На

75
На
75
На
75
На
75
Е.
75

За

75

Ж.
За
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Финландия в Република България, с
орден „Мадарски конник“ втора степен
(№ 175)
75
г-жа Луиз Бергхолм – извънреден и
пълномощен посланик на Кралство
Швеция в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 176)
75
г-н Стефано Ба л ди – извънреден и
пълномощен посланик на Италианската
република в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 190)
85
о.з. старши лейтенант проф. д-р Никола
Николов Владов с орден „Стара планина“
първа степен с мечове (№ 207)
88
проф. Пламен Христов Павлов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 238)
99
Иван Ничев Иванов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 239)
99
Руси Иванов Чанев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (№ 240) 99
г-н Йон Гъля – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република
България, с орден „Мадарски конник“
първа степен (№ 283)
108
Вера Найденова Найденова с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 304)
111
За удостояване офицери с висши военни
звания
вицеадмирал Емил Василев Ефтимов
с висше офицерско звание „адмирал“
(№ 75)
32
капитан I ранг Велко Петр ов Велков
с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“ (№ 76)
32
полковник Емил Симеонов Тонев с
висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 177)
76
генерал-майор Цанко Иванов Стойков
с висше офицерско звание „генераллейтенант“ (№ 193)
85
бригаден генерал Димитър Христов
Петров с висше офицерско звание „генерал-майор“ (№ 194)
85
полковник Николай Русев Русев с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 195)
85
полковн ик Иван Георгиев Маламов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 196)
85
бригаден генерал Стайко Петков Прокопиев с висше офицерско звание „генерал-майор“ (№ 205)
85
За наименуване на обекти с национално
значение и населени места
наименуване на географски обекти в
Антарктика (№ 307)
111
Други
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за мерките и
действията по време на извънредното
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За

За

За

За

За

За

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
приет от 44-то Народно събрание на
20 март 2020 г., и мотивите към указа
(№ 70)
26
връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи, приет от 44-то
Народно събрание на 11 юни 2020 г., и
мотивите към указа (№ 122)
57
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение
и допълнение на Закона за подземните
богатства, приет от 44-то Народно събрание на 22 юли 2020 г., и мотивите
към указа (№ 160)
69
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение
и допълнение на Закона за съдебната
власт, приет от 44-то Народно събрание
на 3 септември 2020 г., и мотивите към
указа (№ 184)
82
връщане за ново обсъж дане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Изборния
кодекс, приет от 44-то Народно събра н ие на 17 сеп т ем ври 2020 г., и
мотивите към указа (№ 199)
85
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и
допълнение на Кодекс а на търговското
корабоплаване, приет от 44-то Народно събрание на 28 октомври 2020 г., и
мотивите към указа (№ 229)
96
връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и
допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност, приет от 44-то
Народно събрание на 19 ноември 2020 г.,
и мотивите към указа (№ 247)
102

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 17 от 2018 г. (№ 1)
Номер 5 от 2019 г. (№ 3)
Номер 9 от 2019 г. (№ 4)
Номер 3 от 2019 г. (№ 5)
Номер 10 от 2019 г. (№ 6)
Номер 14 от 2019 г. (№ 8)
Номер 11 от 2019 г. (№ 7)
Номер 3 от 2020 г. (№ 9)
Номер 15 от 2019 г. (№ 11)
Номер 7 от 2020 г. (№ 10)
Номер 1 от 2020 г. (№ 12)
Номер 5 от 2020 г. (№ 13)
Номер 2 от 2020 г. (№ 14)
Номер 2 от 2020 г. (№ 14)

13
42
48
53
58
61
62
65
68
70
70
85
92
92
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Номер 4 от 2020 г. (№ 15)

101

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 8 от 2020 г. (№ 1)
Номер 10 от 2020 г. (№ 2)
Номер 12 от 2020 г. (№ 3)

86
91
104

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на
Конституционния съд

30

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
372 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. за нуждите
на Авиоотряд 28 за доставка на въздухоплавателно средство за изпълнение на
полети със специално предназначение и
за изграждане на хангар за съхранение
и техническо обслужване на въздухоплавателното средство
373 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.
374 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2019 г.
377 За одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2019 г.
378 За отменяне на Постановление № 112
на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването
за 2019 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
379 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за
2019 г.
380 За приемане на Наредба за условията
и реда за издаване на разрешение за
освобождаване по Закона за защита
от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси
381 За изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
382 За изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния
инспекторат по образованието, приет с
Постановление № 36 на Министерския
съвет от 2018 г.
1
За приемане на актуализиран Списък
със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021
година и на актуализиран Списък със
специалности от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната
2020/2021 година

1
1
1
1

1
3

2
2

2

2
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3

4
5

6

7

8
9
10
11

12

13
14

15

16
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За изменение и допълнение на Наредбата
за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с
Постановление № 3 на Министерския
съвет от 2017 г.
4
За създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението
на научни консултации от Българската
академия на науките
5
За създаване на Център за комплексно
обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания – Бургас
6
За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
служба „Военна информация“, приет с
Постановление № 170 на Министерския
съвет от 2016 г.
7
За създаване на Национален борд за
разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за
дейността, структурата и организацията
на Националния борд за разследване на
произшествия във въздушния, водния
и железопътния транспорт
7
За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2020 г.
във връзка с учредяване на еднолично
акционерно холдингово дружество с
държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ – ЕАД, София
7
За закриване на Координационния съвет
по участието на Република България в
дейността на Съвета на Европа
9
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
9
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
9
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на отбраната, приет с Постановление
№ 5 на Министерския съвет от 2014 г. 	 9
За приемане на Наредба за условията
и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията
към тях и за осъществяване на контрол
за техническото им състояние
9
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
9
За изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г.
9
За изменение на Постановление № 65
на Министерския съвет от 2016 г. за
определяне възнаграждението за звание
на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана
10
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2020 г.
11
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17

За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.
18 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Поправка
19 За изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в
морските води, приета с Постановление № 273 на Министерския съвет от
2010 г.
20 За изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен
отпуск, приета с Постановление № 267
на Министерския съвет от 2005 г.
21 За изменение на Постановление № 240
на Министерския съвет от 2019 г. за
създаване на Национален механизъм
за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност,
съдебната реформа и върховенство на
закона и на Съвет за координация и
сътрудничество
22 За приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива,
използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол
23 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
24 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират за преминаване и
ползване на републиканската пътна
мрежа, приета с Постановление № 370
на Министерския съвет от 2019 г.
25 За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите
за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват, приета с
Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2008 г. 	
26 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г.
27 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за
социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет
от 2003 г.
28 За приемане на Наредба за сигурността
на комуникационните и информационните системи
29 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Поправка
30 За допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на
лек арс т вен и т е п род у к т и, п рие та с
Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
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За одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
За изменение на Постановление № 343
на М и н ис т ерск и я с ъве т о т 2011 г.
за определяне размера на частта от
прода жната цена на дървесината и
нед ърве сн и т е г ор ск и п р од у к т и по
чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
За изменение и допълнение на Наредбата
за посочване на нередност и, представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните
показатели за определяне размера на
финансовите корекции по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, приета с Постановление № 57
на Министерския съвет от 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в
регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват
дейност по добиване, преработване и
сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по
занятие, приета с Постановление № 181
на Министерския съвет от 2004 г.
За одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на
класифицираната информация, приета с
Постановление № 263 на Министерския
съвет от 2003 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките
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срещу изпирането на пари, приет с
Постановление № 357 на Министерския
съвет от 2018 г.
За одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия и контрола
над тях във и от Въор ъжените сили на
Република България, приета с Постановление № 278 на Министерския съвет
от 2010 г.
За допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г.
За оп р еде л я не на м и н и ма л н и д иференцирани размери на паричните
средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-ту ристическа дейност на деца и
учащи в институции в системата на
преду чилищното и училищното образование и във висшите училища
За одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за финансиране на
разходи за данък върх у добавената
стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата
за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.
и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
за 2020 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет
от 2016 г.
За приемане на Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища
през 2020 г.
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2020 г., и на максималните размери на
новите задължения, които могат да бъдат
натрупани през 2020 г. по бюджета на
Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“
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За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на икономиката за
2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2020 г.
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
по Закона за електронните съобщения,
приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. 	
За определяне на условията и реда за
изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта
на работниците и служителите при
извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от
13 март 2020 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
защита на лица, застрашени във връзка
с наказателно производство, приет с
Постановление № 242 на Министерския
съвет от 2018 г.
За приемане на Кодекс за поведение
на служителите в държавната администрация
За изменение и допълнение на Тарифа
№ 11 за таксите, които се събират в
системата на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по
Закона за държавните такси, утвърдена
с Постановление № 97 на Министерския
съвет от 1999 г. 	
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или
на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното
образование
За приемане на Наредба за условията и
реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията и боеприпасите, и
контрола над тях в Държавна агенция
„Технически операции“
За условията и реда за създаване на
търговски дружества от държавните
висши училища за целите на стопанската
реализация на резултатите от научни
изследвания и обекти на интелектуалната собственост
За допълнение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на
потребностите от подкрепа за хората
с увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет от
2019 г. 	
За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на
Министерския съвет от 2019 г.
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За допълнение на Постановление № 31
на Министерския съвет от 2016 г. за
утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните
културни институти, осъществяващи
дейности в областта на сценичните
изкуства
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България,
приета с Постановление № 242 на Ми
нистерския съвет от 1999 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г.
За допълнение на Постановление № 162
на Министерския съвет от 2016 г. за
определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни
и инвестиционни фондове за периода
2014 – 2020 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Агенцията за публичните предприятия и контрол
За изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от
2013 г.
За осигуряване на основни групи храни,
произведени на територията на Република България, в търговските обекти,
представл яващи вериги от магазини
За изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2020 г. за определяне на условията и
реда за изплащане на компенсации на
работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите
при извънредното положение, обявено
с Решение на Народното събрание от
13 март 2020 г.
За приемане на Наредба за дейността
по организирането и осъществяването на електронните комуникации и
криптографската сиг у рност на служебната кореспонденция, обменяна по
електронни комуникационни канали
между организационните единици в
Република България и задграничните
є представителства
За допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование, приета с Пост ановление № 219
на Министерския съвет от 2017 г.
За откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бу ргас, и на Русенския
университет „Ангел Кънчев“
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За допълнение на Постановление № 381
на Министерския съвет от 2019 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
За допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите
на документи и други книжа, приет с
Постановление № 184 на Министерския
съвет от 1958 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
за работа с деца и ученици от уязвими
групи в детските градини и училищата
и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване
на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на
труда
За одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни
книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти
и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в
общинските детски градини и училища
за 2020 г.
За допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и
на мляко и млечни продукти в учебните
заведен ия – схема „Училищен плод“
и схема „Училищно мляко“, приета с
Постановление № 251 на Министерския
съвет от 2016 г.
За допълнение на Постановление № 75
на Министерския съвет oт 2007 г. за
прилагане на членове 43 – 52, 53, 55,
57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември
2009 г. за установяване на система
на Общността за митнически освобож давания (кодифицирана версия)
(ОВ, L 324 от 10 декември 2009 г.)
За приемане на Наредба за условията
и реда за разходване на средствата за
обезщетяване на собствениците на
животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската
дейност
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г.
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За приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
За създаване на Консултативен съвет във
връзка с Европейската зелена сделка
За изменение на Постановление № 70
на Министерския съвет от 2020 г. за
осигуряване на основни групи храни,
произведени на територията на Република България, в търговските обекти,
представляващи вериги от магазини
За определяне размера на еднократната
помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021
година
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
За изменение на Устройствения правилник на областните администрации
За реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите
за безвъзмездна финансова помощ и
бенефициентите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020, във връзка с изискванията
на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите по
чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове
За изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата
за единиците за измерване, разрешени
за използване в Република България,
приета с Постановление № 275 на Министерския съвет от 2002 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане
на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и частни
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училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет
от 2020 г. 	
За допълнение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с Пост ановление № 64 на
Министерския съвет от 2019 г. 	
За изменение и допълнение на Наредбата
за приобщаващото образование, приета
с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на
Министерския съвет от 2019 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за допълнителни стипендии
на докторантите от държавните висши
у чилища и нау чни организации за
2020 г.
За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вът р ешните
работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г. 	
За приемане на Наредба за планиране
на граждански ресурси за отбрана
За изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2020 г. за определяне на условията и
реда за изплащане на компенсации на
работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите
при извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г.
За определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
За одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За допълнение на Постановление № 91
на Министерския съвет от 2020 г. за
реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите
за безвъзмездна финансова помощ и
бенефициентите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020, във връзка с изискванията
на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите по
чл. 26, ал. 1 от Закона за управление
на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
За отменяне на нормативни актове на
Министерския съвет
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111 За приемане на Методика за определяне
размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и на
наемна цена за 2020 г., съответстващо
на намалението на цените на чадър
и шезлонг за летен сезон 2020 г., и за
удължаване срока на концесията и на
наема
112 За изменение и допълнение на списъка
на държавите с пазарен риск по чл. 5,
ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124
на Министерския съвет от 2007 г.
113 За възлагане на „Български пощи“ – ЕАД,
да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на
периодични печатни издания (вестници
и списания) с отстъпки на едро и дребно,
директно или на абонаментна основа на
територията на Република България
114 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
115 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243
на Министерския съвет от 1998 г.
116 За изменение и допълнение на Наредбата
за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с
Постановление № 182 на Министерския
съвет от 1996 г. 	
117 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
118 За изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от
2020 г. за осигуряване на основни групи
храни, произведени на територията на
Република България, във веригите от
магазини, представляващи търговски
обекти
119 За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2020 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
120 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г.
121 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г.
122 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, приет
с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г.
123 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
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124 За изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на
Съвета за административната реформа,
приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г.
125 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане
на схеми за предоставяне на плодове
и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема
„Училищен плод“ и схема „Училищно
мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г.
126 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2020 г.
127 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
128 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г.
129 За одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за финансиране на
разходи за данък върх у добавената
стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
130 За допълнение в Наредбата за работното
време, почивките и отпуските
131 За допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
132 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
133 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г.
134 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на икономиката за
2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
135 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна
агенция „Технически операции“, приет с
Постановление № 247 на Министерския
съвет от 2013 г.
136 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171
на Министерския съвет от 2017 г.
137 За приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
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138 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г. във връзка
с Механизма за бежанците в Турция
139 За приемане на Наредба за изиск
ванията към категоризираните места
за настаняване и заведения за хранене
и развлечения, за реда за определяне
на категория, както и за условията и
реда за регистриране на стаи за гости
и апартаменти за гости
140 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от
2016 г. 	
141 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за
2020 г.
142 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“, одобрена с Решение № 285
на Министерския съвет от 2020 г. за
одобряване на национални програми
за развитие на образованието, и за
възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти,
работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното
образование
143 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на околната среда и
водите, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2011 г.
144 За изменение на Постановление № 343 на
Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната
цена на дървесината и недървесните
горски продукти по чл. 179, ал. 1 от
Закона за горите
145 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г.
146 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
147 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
148 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
149 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
150 За изменение и допълнение на Наредбата
за стандартните условия за повторно
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използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване
в отворен формат, приета с ПМС № 147
от 2016 г. 	
За определяне на условията и реда за
изплащане на средства за запазване
на заетостта на работници и служители след периода на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
извънредната епидемична обстановка,
обявена с Решение № 325 и удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет
от 2020 г. 	
За отменяне на Правилника за устройството и дейността на Националния
военен университет „Васил Левски“,
приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2003 г.
За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
За приемане на Правила за плаване по
река Дунав
За определяне на размера и реда за
отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани
в осми клас на държавно или общинско
училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 –
2021 година
За изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата, приета с Постановление № 4
на Министерския съвет от 2007 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с
прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета
от 21 октомври 2009 г. за създаване на
рамка за определяне на изискванията
за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с
Постановл ение № 27 на Министерския
съвет от 2015 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за финансово подпомагане на
общините за ремонт, възстановяване,
изграждане и довършване на военни
паметници
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбра-
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ната и въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г. 	
За изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки
в чужбина, приета с Постановл ение
№ 2 52 на М и н ис т ер ск и я с ъве т о т
2000 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2020 г. за изпълнение на проекти:
„АМ „Хемус“, участък от км 310+940
до км 327+260 – от п. в. Буховци до
п. в. „Белокопитово“ и „Обходен път на
гр. Бургас от км 230+700 на път І-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път
І-6 Ветрен – Бургас и локални платна“
За одобряване допълнителни разходи
на всички заинтересовани бюджетни
организации за 2020 г. във връзка с
Междуведомствения координационен
механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), създаден с Решение № 789
на Министерския съвет от 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. във връзка с увеличаване
на капитала на търговско дружество
За изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната
помощ, приета с Постановление № 4
на Министерския съвет от 2006 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г. 	
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Враца за
2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедиц и нск и и фи т оса н и тарен кон т рол,
както и контрол на транспортните
средства в пристанищата на Репуб-
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лика България, обслужващи кораби
от международно плаване, приета с
Постановление № 186 на Министерския
съвет от 2012 г. 	
За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено сигуряване за 2020 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на министерства за
2020 г.
За изменение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта,
приет с Постановление № 176 на Министерския съвет от 2016 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2020 г.
за изплащане на обезщетения за умрели/
eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животински произход,
фуражи, фуражни суровини, фуражни
добавки и инвентар и прилагане на
мерките за ограничаване и ликвидиране
на заболяването Африканска чума по
свинете на територията на Република
България
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Столичната община за
2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2020 г.
За приемане на Правилник за прилагане
за Закона за регионалното развитие
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката за 2020 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за
2020 г. за закупуване на ваксина срещу
заболяването „Син език“
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани,
отглеждащи крави и/или юници и/
или биволи, овце-майки и/или козимайки, пчели, плодове и зеленчуци
чрез минимална помощ de minimis,
съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013

69
69

188

69
69

189

69

190

70

191
192
193
194

70
70

195

70
70

196

71
197

71

198
199

71

200

201

С Т Р. 51   

на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз към помощта de
minimis в селскостопанския сектор
За одобряване на доп ъ лни телни
разходи по бюд жета на Министерс т во т о на земедел ие т о, х ра н и т е и
горите за 2020 г. във връзка с предотвратяване на разпрост ранението
и/или ограничаване на последиците от
COVID-19
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
туризма за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени
на у т върден и т е ра зход и по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на
икономиката за 2020 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските
лица, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
За одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени
на у т върден и т е ра зход и по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени
на у т върден и т е ра зход и по облас-
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ти на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2015 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет
от 2013 г.
За изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на
финансите по Закона за държавните
такси, одобрена с Постановление № 55
на Министерския съвет от 1993 г. 	
За допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи,
приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за
2020 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджети на общини за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, приета с
Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2020 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Изграждане
на училищна STEM среда“
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216 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
217 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
218 За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243
на Министерския съвет от 1998 г.
219 За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2020 г.
220 За приемане на Устройствен правилник
на Агенцията за качеството на социалните услуги
221 За условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния
бюджет по бюджетите на общините за
финансиране на разходи за междинни
и окончателни плащания по одобрени
проекти по Програмата за морско дело
и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и
тяхното възстановяване
222 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г. за изплащане на
минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
223 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
224 За приемане на Наредба за енергийното
етикетиране на продукти, свързани с
енергопотреблението
225 За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол, приета с
Постановление № 156 на Министерския
съвет от 2003 г. 	
226 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2020 г.
227 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Община Сандански за
2020 г.
228 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Националната служба
за охрана за 2020 г.
229 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за модернизация на път І-1 (Е79)
„Видин – Ботевград“ от км 33+400 до
км 102+060
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230 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2020 г.
231 За уреждане на отношенията, свързани
със закриването на Държавната комисия
по хазарта
232 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2020 г.
233 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с
Решение № 285 на Министерския съвет
от 2020 г.
234 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане
на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и частни
училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет
от 2020 г. 	
235 За допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на п ред у чи лищ ното и у чилищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2017 г.
236 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г.
237 За изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет
oт 2007 г. за прилагане на чл. 43 – 52,
53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от
16 ноември 2009 г. за установяване на
система на Общността за митнически
освобождавания (кодифицирана версия)
(ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)
238 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г.
239 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2020 г.
240 За допълнение на Наредбата за заплатите
на служителите в държавната администрация, приета с Пост ановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г. 	
241 За допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет
от 2017 г. 	
242 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни учили-
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ща през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2020 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г.
За п риема не на Нар едба за ус ло вията и реда за създаване, поддържа не и ползва не на информа ц ионните системи на кадаст ъра и на
имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в
други специализирани информационни
системи
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2020 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на лик ви дност та на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни,
и картофопроизводители, отсрочили
кредитите си и намиращи се в невъзможност да ги погасят заради възникналата пандемия от COVID-19, съгласно
Временна рамка за мерки за държавна
помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита
на класифицираната информация, приет
с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи
и вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по функционални
области/бюджетни програми по бюджета на Националния статистически
институт за 2020 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
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2020 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г. 	
За изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293
на Министерския съвет от 2011 г.
За създаване на Държавна агенция за
научни изследвания и иновации
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2020 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 73 на Министерския съвет
от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра на вътрешните работи
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени
за обществени пътнически превози по
автомобилния транспорт, предвидени
в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по
нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и
за издаване на превозни документи
за извършване на превозите, приета с
Постановление № 163 на Министерския
съвет от 2015 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
За допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност за
страната, приета с Постановление № 241
на Министерския съвет от 2019 г.
За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2021 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с
Постановление № 301 на Министерския
съвет от 2016 г.
За одобряване на Тарифа за таксите за
издаване и подновяване на лиценз за
предоставяне на социални услуги
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268 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
269 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на отбраната, приет с Постановление
№ 5 на Министерския съвет от 2014 г.
270 За изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от
2018 г. за българските неделни училища
в чужбина
271 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г.
272 За изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни
пътища на Република България, приета с
Постановление № 329 на Министерския
съвет от 2007 г.
273 За изменение и допълнение на Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, приета с Постановление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г.
274 За изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от
2015 г. за приемане на План за развитие
на въоръжените сили до 2020 г.
275 За изменение и допълнение на Постановление № 219 на Министерския съвет от
2020 г. за одобряване на допълнителни
разходи и трансфери по бюджета на
Министерството на образованието и
науката за 2020 г.
276 За изменение и допълнение на Наредбата за процедурата за определяне на
състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния
сектор, приета с Постановление № 24
на Министерския съвет от 2017 г.
277 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2020 г. за изпълнение на обекти за
подобряване на водоснабдяването на
населени места в община Севлиево
278 За изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет
от 2020 г. за определяне на условията
и реда за изплащане на средства за
запазване на заетостта на работници и
служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г.,
и извънредната епидемична обстановка,
обявена с Решение № 325 и удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет
от 2020 г.

85

85

85

86

86

86

86

88

88

88

89

Б Р О Й 1 1 1  	 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 2 0 Г.
279 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с
Постановление № 35 на Министерския
съвет от 2011 г.
280 За изменение и допълнение на Устройствени я правилник на Държавната
агенция за закрила на детето, приет с
Постановление № 38 на Министерския
съвет от 2001 г.
281 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
282 За одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за финансиране на
разходи за данък върх у добавената
стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
283 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за закупуване на
преносими компютри за нуждите на
училищата
284 За одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2020 г.
285 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2020 г.
286 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
287 За изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на преду чилищното
и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2017 г.
288 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на икономиката за
2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
289 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
290 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала“,
одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на образованието
291 За изменение и допълнение на Наредбата
за приобщаващото образование, приета
с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
292 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
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области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г. 	
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение на Постановление № 54
на Министерския съвет от 2017 г. за
откриване на три института в структурата на Университета за национално и
световно стопанство
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за изплащане на стипендии
За изменение и допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет
от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи
на Република България за управление
на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период
2021 – 2027 г. 	
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите, приет с
Постановление № 221 на Министерския
съвет от 2007 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
за възстановяване на транспортните
разходи или на разходите за наем на
педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното
и училищното образование
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г.
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2020 г., по бюджета на Министерството
на правосъдието
За изменение и допълнение на Постановление № 260 на Министерския съвет от
2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за
социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет
от 2003 г.
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306 За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за социалните услуги
307 За одобряване на мерки за осигуряване
на равнопоставен достъп на гражданите
до медиц инска помощ
308 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вът решните
работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г.
309 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2019 г.
310 За допълнение на Постановление № 381
на Министерския съвет от 2019 г. за
изпълнението на държ авния бюджет
на Република България за 2020 г. 	
311 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и
националните центрове по проблемите
на общественото здраве по Закона за
здравето, приета с Постановление № 242
на Министерския съвет от 2007 г.
312 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2020 г.
313 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 2020 г. по бюджета на Държавна
агенция „Електронно управление“
314 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за допълнително финансиране за
издръжка на паралелки за придобиване
на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на
труда, и за финансиране на обхванатите
в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна
възраст
315 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
316 За приемане на Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно
разузнаване“
317 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на икономиката за 2020 г.
318 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни
запаси“ за 2020 г.
319 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за изплащане на допълнително
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възнаграждение за постигнати резултати
от труда на директорите на общинските
детски градини, училища, центрове
за подкрепа за личностно развитие и
центрове за специална образователна
подкрепа
За изменение и допълнение на Наредбата
за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии
на парникови газове от инсталации и за
осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните
оператори, участващи в европейската
схема за търговия с емисии, приета с
Постановление № 265 на Министерския
съвет от 2014 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет
от 1998 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Националната служба за охрана, приет с
Постановление № 131 на Министерския
съвет от 2016 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За определяне на условията и реда
за изплащане на компенсации на работници и служители, осигу рени в
икономически дейности, за които са
наложени от държав ен орган временни
ограничения за осъществяването им в
периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична
обстановка
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. за изплащане на държавни
парични награди за особени заслуги към
българската държава и нацията 	
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала“,
одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на образованието
За изменение и допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет
от 2016 г. за утвърждаване на единни
разходни стандарти за финансиране
на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта
на сценичните изкуства
За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната
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експлоатация и техническия надзор
на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2004 г.
За определяне размера на минималната
работна заплата за страната
За изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет
oт 2007 г. за прилагане на членове
43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от
Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета
от 16 ноември 2009 г. за установяване на
система на Общността за митнически
освобождавания (кодифицирана версия)
(ОВ, L 324 от 10 декември 2009 г.)
За изменение и допълнение на Постановление № 267 на Министерския съвет от
2012 г. за създаване на Съвет за защита
на интелектуалната собственост
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г.
За одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на
Министерството на туризма за 2020 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2020 г. по бюджета на Министерството
на туризма
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2020 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
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по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на икономии на
разходи и/или трансфери по бюджетите
на други първостепенни разпоредители
с бюджет по държавния бюджет за
2020 г.
За приемане на Наредба за стандартите
за заплащане на труда на служителите,
осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се
финансират от държавния бюджет
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през
2020 г., приета с Пост ановление № 50
на Министерския съвет от 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за осигуряване на ефективни
противоепидемични мерки за превенция
и ограничаване разпространението на
COVID-19 в училищата и в центровете
за специална образователна подкрепа
за сметка на икономии на разходи
и/или трансфери по бюджетите на други
първостепенни разпоредители с бюджет
по държавния бюджет за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за сметка на икономии на разходи по бюджетите на други
първостепенни разпоредители с бюджет
по държавния бюджет за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационн ите
технологии и съобщенията за 2020 г. 	
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за допълнително финансиране
за новите защитени детски градини
и защитени училища, одобр ени с Решение № 857 на Министерския съвет
от 26 ноември 2020 г. за приемане на
списък със защитените детски градини
и защитените училища в Република
България за учебната 2020/2021 година, и
за финансиране на обхванатите в задължителното преду чилищно образование
деца, навършили 4-годишна възраст
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352 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за
д ърж а вн и я бюд же т н а Реп у б л и к а
България за 2020 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предот
вратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия
353 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
354 За изменение на Постановление № 88
на Министерския съвет от 2018 г. за
одобряване на допълнителни плащания
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне
на безлихвена възмездна финансова
помощ на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Христо Ботев“ – АД,
гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
355 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването
за 2020 г. във връзка с увеличаване на
капитала на търговско дружество
356 За одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението
на приходите по бюджета на съдебната
власт за 2020 г.
357 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
358 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2020 г. по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията
359 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2020 г. по бюджета на Министерството
на икономиката
360 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
361 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2020 г. за изпълнение на обекти за
подобряването на водоснабдителната
инфраструктура в община Севлиево и
в община Габрово
362 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
363 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването
за 2020 г. във връзка с увеличаване на
капитала на търговско дружество
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364 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването
за 2020 г. във връзка с увеличаване на
капитала на търговско дружество
365 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 2020 г., и максимални размери на
новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2020 г.,
по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите
366 За извършване на п ромени на у твърдените със Закона за държавния
бюд жет на Реп ублика Българи я за
2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 г. по бюджета на
Министерството на енергетиката
367 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2020 г.
368 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на туризма за 2020 г.
369 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за
2020 г.
370 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2020 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
371 За определяне на минималната заплата
за най-ниската академична длъжност в
държавните висши училища
372 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2020 г.
373 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г.
374 За изменение и допълнение на Наредбата
за осъществяване правото на достъп до
медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет
от 2006 г.
375 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разход и по облас т и на пол и т и к и/бю джетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
376 За извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет
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384
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на Република България за 2020 г. максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2020 г. по бюджета на Министерството
на отбраната
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на енергетиката за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
туризма за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
туризма за 2020 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за 2020 г.
За одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета
на Националната служба за охрана за
2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването
за 2020 г. във връзка с увеличаване на
капитала на търговско дружество
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности
по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети, приета с Постановл ение № 317
на Министерския съвет от 2008 г.
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392 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
393 За изменение и допълнение на Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, приета с Постановление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г. 	
394 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане
на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и частни
училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
26 март 2020 г. 	
395 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. 	
396 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2020 г.
397 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2020 г.
398 За изменение и допълнение на Постановление № 318 на Министерския
съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“ за 2020 г. 	
399 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми на Министерството на външните
работи за 2020 г.
400 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
401 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
402 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. за сметка на
икономии на разходи и/или трансфери
по бюджетите на други първостепенни
разпоредители с бюджет по държавния
бюджет за 2020 г.
403 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
404 За приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за
управление на Държавно предприятие
„Държавна петролна компания“
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405 За изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, приета с
Постановление № 20 на Министерския
съвет от 2018 г.
110
406 За допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията
по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от
2005 г. 	
110
407 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2020 г. по бюджета на Министерството
на правосъдието
110

За

За
За

За

ПРОГРАМИ
На мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и частни
училища през 2020 г.

За
30

ПРАВИЛНИЦИ
Устройствен правилник на Агенцията за
публичните предприятия и контрол
37
За прилагане на Закона за публичните предприятия
40
За прилагане за Закона за регионалното
развитие
70
Устройствен правилник на Агенцията за
качеството на социалните услуги
75
За прилагане на Закона за социалните
услуги
98
За 	 устройството и дейността на Служба
„Военно разузнаване“
101
За структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на
органите за управление на Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“
110
МЕТОДИКИ
За

За

извършване на индивидуална оценка на
потребностите от подкрепа за хората
с увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет от
2019 г. 	
определяне размера на намалението на
дължимото концесионно възнаграждение и на наемна цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на
чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г., и
за удължаване срока на концесията и на
наема

За

условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси
условията и реда за осъществяване
на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях и за осъщест-

За

За
За

За

вяване на контрол за техническото им
състояние
9
изискванията за качеството на твърдите
горива, използвани за битово отопление,
условията, реда и начина за техния
контрол
15
сигурността на комуникационните и
информационните системи
18
условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над
тях в Държавна агенция „Технически
операции“
33
фи на нси ра нет о на и нс т и т у ц и и т е в
системата на предучилищното и училищното образование, приета с Пос
тановление № 219 на Министерския
съвет от 2017 г.
37
условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1
от Закона за ветеринарномедицинската
дейност
40
планиране на граждански ресурси за
отбрана
49
изискванията към категоризираните
места за настаняване и заведения за
хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията
и реда за регистриране на стаи за гости
и апартаменти за гости
59
енергийното етикетиране на продукти,
свързани с енергопотреблението
75
условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадаст ъра и на
имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в
други специализирани информационни
системи
79
стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по
предоставяне на социални услуги, които се
финансират от държавния бюджет
105
ТАРИФИ

33

За

таксите за издаване и подновяване на
лиценз за предоставяне на социални
услуги

85

РЕШЕНИЯ

50

НАРЕДБИ
За

За
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2

810 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали –
гнайси, от находище „Умата“, разположено в землището на с. Крушево,
община Гърмен, област Благоевград, на
„Фемили – Филибев – С-ИЕ“ – ООД,
София
832 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище
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127

138
145
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„Дрянка“, участъци „Дрянка-запад“ и
„Дрянка-център“, разположено в землището на с. Поройна и гр. Първомай,
община Първомай, област Пловдив, на
„Агрострой 07“ – ООД, гр. Първомай
За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Слънчев
бряг – юг“, община Несебър, област
Бургас
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли,
от находище „Мечта“, разположено в
землищата на с. Кънчево и с. Черганово,
община Казанлък, област Стара Загора,
на „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци, община
Казанлък
За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Черноморец-юг“, община Созопол, област
Бургас
За откриване на процеду ра за възлагане на концесия за морски плаж
„Равда – централен“, община Несебър,
област Бургас
За приемане на Отчет за изпълнението
на Националната статистическа програма и за дейността на Националния
статистически институт през 2019 година
и за приемане на Националната статистическа програма за 2020 година
За признаване на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
(НАСО) за национално представителна
организация
За приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за
изминато разстояние – тол такса
За промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса
за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса
За определяне на концесионер на морски плаж „Сарафово“, община Бургас,
област Бургас
За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Свети
Влас – запад“, община Несебър, област
Бургас
За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област
Бургас
За обявяване на 7 юли за професионален
празник на специалистите по връзки с
обществеността 	
За определяне на концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“, община
Приморско, област Бургас
За определяне на концесионер на морски плаж „Варна-централен“, община
Варна, област Варна
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163 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Силистар“,
община Царево, област Бургас
164 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Бутамята“,
община Царево, област Бургас
175 За определяне на концесионер на морски плаж „Крайморие“, община Бургас,
област Бургас
176 За определяне на концесионер на морски плаж „Приморско-юг“, община
Приморско, област Бургас
197 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Буните“,
община Варна, област Варна
198 За определяне на концесионер на морски
плаж „Градина – централен“ – част 2,
община Созопол, област Бургас
199 За определяне на концесионер на морски плаж „Елените“, община Несебър,
област Бургас
200 За откриване на процедура за възлаг ане
на концесия за морски плаж „Пано
рам а – север“, община Варна, област
Варна
219 За откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж
„Шкорпиловц и – централен“, община
Долни чифлик, област Варна
220 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Делфин“,
община Несебър, област Бургас
221 За определяне на концесионер на морски
плаж „Равда – Олимпийски надежди“,
община Несебър, област Бургас
234 За откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Малък плаж – Лозенец“, община Царево,
област Бургас
235 За определяне на концесионер на морски
плаж „Каваци-юг“, община Созопол,
област Бургас
240 За признаване на Сдружение „Център
за психологически изследвания“ (ЦПИ)
за национално представителна организация
243 За признаване на Сдружение „Българска асоциация за невромускулни
заболявания“ (БАНМЗ) за национално
представителна организация
244 За признаване на Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
(АРДЕ) за национално представителна
организация
253 За откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж
„Обзор – централен“, община Несебър,
област Бургас
254 За определяне на концесионер на морски плаж „Черноморец – юг“, община
Созопол, област Бургас
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264 За определяне на концесионер на морски плаж „Равда – централен“, община
Несебър, област Бургас
265 За определяне на концесионер на морски плаж „Слънчев бряг – юг“, община
Несебър, област Бургас
266 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – ска лнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Чинка – 2“,
участъци „Чинка – 2 запад“ и „Чинка – 2
изток“, разположено в землището на
с. Голяма Чинка, община Крумовград,
о б л а с т К ъ р д ж а л и , н а „ Г У Г У Л АНОВИ“ – ООД, гр. Кърджали
279 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Къмпинг
Гра дина“, община Созопол, област
Бургас
294 За констатиране на неизпълнение на
т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни
материали – мрамори, от находище
„Фатово“, разположено в землищата на
с. Полковник Серафимово и гр. Смолян,
община Смолян, област Смолян
306 За приемане на Актуализация на Националната концепция за пространствено
развитие 2013 – 2025 г.
307 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Робинзон“,
община Несебър, област Бургас
308 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Градина – централен“ – част 1, община Созопол, област Бургас
309 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Дюни“,
община Созопол, област Бургас
336 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Поморие – юг“, община Поморие, област
Бургас
337 За откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Обзор – Мотела“, община Несебър, област
Бургас
349 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Иканталъка 2“, община Каварна, област
Добрич
355 За отказ да се предостави концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали – кварцови сиенити, от находище
„Кариера I-ви май Витоша“, разположено на територията на община Перник,
област Перник
370 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
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Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Суворово-2“, разположено в
землището на гр. Суворово, община
Суворово, област Варна, на „Пътища
и мостове“ – ЕООД, гр. Варна
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – гнайсгранити, от находище „Камъка“, разположено в землището на с. Черньово,
община Ихтиман, Софийска област, на
„Ягуар-02“ – ЕООД, гр. Ихтиман
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от
находище „Доктор Йосифово“, участък
„Север“, разположено в землището на
с. Доктор Йосифово, община Монтана,
област Монтана, на „Креди“ – ЕООД,
гр. Монтана
За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кабакум – Север 2“, община Варна, област
Варна
За определяне на концесионер на морски плаж „Свети Влас – запад“, община
Несебър, област Бургас
За определяне на концесионер на морски
плаж „Златна рибка“, община Созопол,
област Бургас
За даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията,
произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване
на разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ
„Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в
континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море, и частично
прехвърлени съгласно Решение № 121
на Министерския съвет от 2013 г., и за
удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-21 Хан
Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
За определяне на концесионер на морски плаж „Бутамята“, община Царево,
област Бургас
За определяне на концесионер на морски
плаж „Буните“, община Варна, област
Варна
За определяне на концесионер на морски плаж „Лозенец“, община Царево,
област Бургас
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415 За определяне на концесионер на морски плаж „Шкорпиловци – централен“,
община Долни чифлик, област Варна
445 За определяне на концесионер на морски плаж „Силистар“, община Царево,
област Бургас
473 За определяне на концесионер на морски
плаж „Малък плаж – Лозенец“, община
Царево, област Бургас
474 За определяне на концесионер на морски плаж „Делфин“, община Несебър,
област Бургас
475 За определяне на концесионер на морски плаж „Обзор-централен“, община
Несебър, област Бургас
479 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Кубрат“, разположено
в землището на с. Муселиево, община
Никопол, област Плевен, на „Тони Тодоров“ – ООД, гр. Перник
480 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – вар о
вици, от находище „Ламбурлука“, разположено в землището на с. Веселиново,
община Смядово, област Шумен, на
„БАРС“ – АД, гр. Шумен
502 За прекратяване на открита процедура
за възлагане на концесия за морски
плаж „Робинзон“, община Несебър,
област Бургас
519 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина и
кварцов пясък в каолиновата суровина,
от находище „БЛЯН“, участък „VII“,
участък „І“, участък „III“ и участък
„IV и V“, разположено в землищата на
гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово,
област Русе, на „ВАТИЯ КВАРЦ“ – АД,
гр. София
520 За определяне на концесионер на морски
плаж „Иканталъка 2“, община Каварна,
област Добрич
556 За приемане на Актуализирана политика
в областта на електронните съобщения
на Република България за периода до
2022 г.
577 За определяне на концесионер на морски плаж „Къмпинг Градина“, община
Созопол, област Бургас
578 За определяне на концесионер на морски
плаж „Поморие – юг“, община Поморие,
област Бургас
579 За определяне на концесионер на морски плаж „Обзор – Мотела“, община
Несебър, област Бургас
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580 За определяне на концесионер на морски
плаж „Дюни“, община Созопол, област
Бургас
584 За приемане на Списък на иновативните
училища в Република България
600 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Козя поляна“, разположено в землището на с. Поляците,
община Дългопол, област Варна, на
„ХИДРОСТРОЙ“ – АД, гр. София
610 За определяне на концесионер на морски
плаж „Градина – централен“ – част 1,
община Созопол, област Бургас
615 За изменение на Решениe № 122 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за
опазване на дивите птици и на списък
на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата
флора и фауна
628 За определяне на концесионер на морски плаж „Кабакум – Север 2“, община
Варна, област Варна
663 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кранево – централен“, община Балчик, област
Добрич
664 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кранево юг – 1“, община Балчик, област
Добрич
665 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Офицерски – запад“, община Варна, област
Варна
667 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли,
от находище „Кайметлий“, разположено
в землището на с. Величково, община
Пазард ж ик, област Пазард ж ик, на
„ТОТ-8“ – ЕООД, гр. София
709 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Аспарухово“, община Варна, област Варна
710 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кранево – Международен детски лагер“,
община Балчик, област Добрич
723 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Офицерски – изток“, община Варна, област
Варна
724 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Сахара
2“, община Варна, област Варна
745 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Каварна“,
община Каварна, област Добрич
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746 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Робинзон“,
община Несебър, област Бургас
835 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за част от морски плаж
„Хижа Черноморец – юг“, община Варна, област Варна
856 За приемане на Списък на средищните
детски градини и училища в Република
България
857 За приемане на Списък със защитените
детски градини и защитените училища
в Република България 	
897 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Тервел-Бонево“,
разположено в землищата на гр. Тервел
и с. Бонево, община Тервел, област
Добрич, на „Пътно строителство“ – АД,
гр. Добрич
898 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за част от морски плаж
„Добруджа – юг“, община Шабла, област Добрич
899 За откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Панорама – юг“, община Варна, област
Варна
926 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Лемище“,
участък „Лемище – изток“ и участък
„Лемище – запад“, разположено в землището на с. Владимирово, община
Бойчиновци, област Монтана, на „Пътища М“ – ЕООД, гр. Монтана
936 За определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през
2021 г. 	
953 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – варовици и алевролити, от находище
„Идилево“, разположено в землището
на с. Добромирка, община Севлиево,
област Габрово, на „ИМВАР“ – ООД,
гр. София
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99
102
102

105

105

за у реж дане на въпросите относно
недвижимите имоти за нуждите на
дипломатическото представителство на
Република България в Будапеща
Между правителството на Република България и правителството на Хашемитско
кралство Йордания за взаимно освобождаване от изискв анията за притежаване
на визи за краткосрочно пребиваване
на притежателите на дипломатически
и служебни паспорти
Поправка
За изменение на Спогодбата между правителството на Република България
и Меж д у народната организаци я на
франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по
администрация и управление (ФИАУ) в
София, подп исана на 28 август 2002 г.,
сключено чрез размяна на ноти
Между правителството на Република България и правителството на Кралство
Тайланд за взаимно освобождаване от
изискванията за визи за краткосрочно
пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни/официални
паспорти
З а засилено партньорство и сътрудни-

чество между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една
страна, и Република Казахстан, от

105

друга страна
Изменение на Споразумението между правителството на Република България
и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на
притежателите на дипломатически и
служебни паспорти
107

Протокол към Северноатлантическ ия договор относно присъединяването на
Република Северна Македония

110
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22
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89

38

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители

10

ИНСТРУКЦИИ
За
110

отмяна на Инструкция № 1 от 2006 г.
за издаването на дипломатически и
служебни паспорти от Министерството на външните работи на Република
България
111

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Между правителството на Република България и правителството на Унгария

8

ПРОТОКОЛИ

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

СПОРАЗУМЕНИЯ
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СПОРАЗУМЕНИЯ
За

предоставяне на консултантски услуги,
засилващи устойчивостта към рискове
от бедствия, между Министерството
на вътрешните работи на Република
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България и Международната банка за
възстановяване и развитие, подписано
в София на 6 декември 2019 г.
26
Между правителството на Република България и правителството на Черна гора
за полицейско сътрудничество
48
Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за сътрудничество в областта
на защитата от природни и предизвикани от човека бедствия
59
Между правителството на Република България и правителството на Румъния за
сътрудничество в областта на извънредните ситуации, подписано на 29 март
2019 г. в Букурещ
79
Между правителството на Република България и правителството на Черна гора за
сътрудничество при бедствия, подписано
на 26 юли 2019 г. в Подгорица
88
Меж д у п р а ви т е л с т в о т о н а Реп у б л и к а
Българи я и правителството на Реп ублика Гърци я за съвместен конт рол, кой то да бъде осъщест вяван
на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа – Нимфея
104
МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство относно сътрудничество
в борбата с корупцията посредством
Инициативата на Югоизточна Европа
за борба с корупцията

За

За

За

За

87

ПРОТОКОЛИ
За

изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество
в борбата с корупцията посредством
Инициативата на Югоизточна Европа
за борба с корупцията
87
Между правителството на Република България и правителството на Република
Армения за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане
на незаконно пребиваващи лица
100

За

За

НАРЕДБИ
За

За

За

реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и
почивките на държавните служители в
Министерството на вътр ешните работи
(№ 8121з-36)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на
основните месечни възнаграждения на
държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на
началните и максималните заплати
за длъжност на лицата, работещи по
трудово правоотношение
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-142 от 2016 г. за условията и реда

За

За
3

3

За
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за изпращане на държавни служители от
Министерството на вътрешните работи
за изпълнение на длъжност в институции
или в структури на Европейския съюз
и в международни организации
приемане на к у рсанти, ст уденти и
докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 г. (№ 8121з-247)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на
основните месечни възнаграждения на
държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на
началните и максималните заплати
за длъжност на лицата, работещи по
трудово правоотношение
изменение на Наредба № 8121з-36 от
2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за
неговото отчитане, за компенсирането
на работата извън редовното работно
време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките на държавните
служители в Министерството на вътрешните работи
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1031 от 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и
сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и
колекциониране
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване
на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г.
за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно
отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните
превозни средства и ремаркета, теглени
от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни
средства
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-247 от 2020 г. за приемане на
курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-904 от 2015 г. за определяне
на условията и реда за предоставяне
на безплатна храна на служителите на
Министерството на вътрешните работи
за извършване на дейности, свързани
със специфичния характер на труда на
служителите, и на ободряващи напитки
на служителите, полагащи труд през
нощта от 22,00 до 06,00 ч.
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен
контрол

4

20

40

41

47

47

48

55

69

78
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

За
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допълнение на Наредба № І-181 от 2002 г.
за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на
чуждестранни физически и юридически
лица
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на
основните месечни възнаграждения на
държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на
началните и максималните заплати
за длъжност на лицата, работещи по
трудово правоотношение
реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима
на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-1174)
изменение на Наредба № 8121з-310 от
2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение
на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
допълнение на Наредба № 8121з-919 от
2017 г. за размера на основните месечни
възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от
Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и
максималните заплати за длъжност на
лицата, работещи по трудово правоотношение
допълнение на Наредба № І-157 от 2002 г.
за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни
превозни средства, отчета на водачите
и тяхната дисциплина
условията и реда за възлагане и отчитане
на изпълнението и/или управлението
на проекти или програми и за формиране и изплащане на доп ълнителното
възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от
Закона за Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-1243)
изменение на Наредба № 8121з-1060 от
2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение
на специфични служебни дейности на
държавните служители в МВР
реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима
на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по

83

84

За

За

За
93
За
93

За

За

95
За

98
За

99

чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-1353)
107
изменение на Наредба № 8121з-919 от
2017 г. за размера на основните месечни
възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от
Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и
максималните заплати за длъжност на
лицата, работещи по трудово правоотношение
107
изменение и допълнение на Наредба
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в
движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства
и ремаркета, теглени от тях, и реда за
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
110
ИНСТРУКЦИИ

93

93
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За

изменение и допълнение на Инструкция
№ Із-417 от 2010 г. за организацията и
технологията на работа в структурите
на МВР при издаване на българските
лични документи
5
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-988 от 2015 г. за вида на личния
знак, за условията и реда за ползването
му и реда за носене на индивидуален
идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните
работи
9
допълнение на Инструкция № Із-417
от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР
при издаване на българските лични
документи
46
изменение на Инструкция № Iз-3025
от 2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на
стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически
дейности от значение за националната
сигурност
68
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-986 от 2014 г. за организацията
и реда за съпровождане на лица, спрямо
които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед
за краткосрочно настаняване
88
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-282 от 2018 г. за определяне
вида, условията и реда за издаване и
ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи
90
допълнение на Инструкция № 8121з-988
от 2015 г. за вида на личния знак, за
условията и реда за ползването му и
реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите
на Министерството на вът решните
работи
107
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБИ
За
За

топлоснабдяването (№ Е-РД-04-1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

За
25
39
За

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОРИ
Национален рамков договор № РД-НС-01-3
за денталните дейности между Националната здравноосигу рителна каса
и Българския зъболекарски съюз за
2020 – 2022 г.
Национален рамков договор № РД-НС-01-4
з а мед и ц и нск и т е дей но с т и меж д у
Националната здравноосиг у рителна
каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г.
Поправка
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-1) 	
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-3-1)
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-2)
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-3)
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-3-2)
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-4)
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната

За
4

С Т Р. 6 7   

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-5)
изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-3-3)
изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-6)
изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-3-4)

101

105

105

111

СПОРАЗУМЕНИЯ
7
16

18

36

Двугодишно споразумение за сътрудничество
между Министерството на здравеопазването на Република България и
Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за
2020 – 2021 г.
Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки
за медицинско противодействие
С
което Европейската комисия се упълномощава да предлага на у частващите държави членки и да ск лючва от тяхно име предварителни спора зу мен и я за пок у п к а на ва кси н и
(„ A dva nc e P u rcha se A g reement “) с
техни производители с цел държавите
членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19

35
38

75

ПРАВИЛНИЦИ
36

За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на център
за спешна медицинска помощ

51

НАРЕДБИ
За
40

За
77

77
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на репуб
ликанските консултанти в системата на
здравеопазването
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условият а, реда,
механизма и критериите за заплащане
от Националната здравноосигурителна
каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК
допълнение на Наредба № 9 от 2019 г.
за определяне на пакета от здравни

12

19
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За

За

За
За

За

За
За
За

За
За

За
За

За

За
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дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосиг у рителна
каса
отменяне на Наредба № 38 от 2004 г.
за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение
Националната здравноосиг у рителна
каса заплаща лекарства, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или
частично
изменение на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на
болестите и проблемите, свързани със
здравето – десета ревизия
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2019 г. за изискванията към лечебните
заведения, които извършват обучение
на студенти и специализанти
изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2005 г. за реда за заплащане
от държавния бюджет на лечението на
българските граждани за заболявания,
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
изискванията за дейността на здравните
медиатори (№ 1)
изменение на Наредба № 27 от 2005 г.
за здравните изисквания към дрехите
втора употреба
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които
Министерството на здравеопазването
субсидира лечебни заведени я, и за
критериите и реда за субсидиране на
лечебни заведения
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2007 г. за здравните изисквания
към детските градини
изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни
и здравните изисквания към тях
изменение на Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти
изменение на Наредба № 2 от 2016 г.
за реда за получаване и заплащане на
лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострада лите
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или
употребата на наркотични вещества
или техни аналози
допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и кри-
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За
За

49

За

54
За
68
За

73
75

За

80
За

83

За
За

90
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териите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия
и на диетични храни за специални
медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените
средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти
допълнение на Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България
допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за
медицинските и други услуги по чл. 82,
ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за
реда и условията за тяхното одобряване,
ползване и заплащане
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2005 г. за условията и реда за
извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с
източници на йонизиращи лъчения
изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2005 г. за условията и реда за
регистрация, обработка и съхраняване
на данните, съдържащи се в регистъра
на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2014 г. за условията и реда за
упражняване правата на пациентите при
трансгранично здравно обслужване
изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за
условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други
цели на лекарствените продукти
ПРАВИЛА
Добра фармацевтична практика
добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република
България

106
107
108

108

109

110

110

111
3
41

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
90

ПРАВИЛНИЦИ
За

91
За

98

99

За
За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции
„Земеделие“ 	
40
организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми
и за издаване или отказ от издаване на
разрешение за извършване на развъдна
дейност
56
изменение на Устройствения правилник
на областните дирекции „Земеделие“
97
организацията на дейността на Националния съвет по храните
106
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НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти
изменение и допълнение на Наредба
№ 96 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от зеленчукови култури на
пазара на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2015 г. за прилагане на мярка
13 „Плащания за райони с природни
или други специфични ограничения“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани
субстанции и продукти във фуражите
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2010 г. за търговия на овощен
посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство
на плодове на пазара на Европейския
съюз
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2018 г. за прилагане на правилата на
биологично производство, етикетиране
и контрол, и за издаване на разрешение
за контролна дейност за спазване на
правилата на биологичното производство, както и за последващ официален
надзор върху контролиращите лица
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2014 г. за специфичните изисквания
към производството на суровини и храни
от животински произход в кланични
пунктове, тяхното транспортиране и
пускане на пазара
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2015 г. за прилагане на мярка 11
„Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2013 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване

За
4
За
5

17

18

18

За

За

За

За
24
За
26

За
30

За

33
За

37

За
38

За
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и отписване на сортовете растения във
и от Официалната сортова листа на
Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални
програми за земеделски и хранителни
продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.
допълнение на Наредба № 5 от 2009 г.
за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни
плащания
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара
на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2019 г. за условията и реда за
прилагане на мерките от Националната
програма по пчеларство за периода
2020 – 2022 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2015 г. за прилагане на мярка
13 „Плащания за райони с природни
или други специфични ограничения“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2010 г. за търговия на овощен
посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство
на плодове на пазара на Европейския
съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2018 г. за условията и реда за
изплащане, намаляване или отказ за
изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и
подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
отменяне на Наредба № 91 от 2006 г.
за хигиена на фуражите
прилагане на мярка 21 „Извънредно
временно подпомагане за земеделските
стопани и малки и средни предприятия,
които са особено засегнати от кризата,

40

40

45

51

56

57

59

62

63

63

64
69

С Т Р. 7 0

За

За

За
За

За

За
За

За

За

За

За

За

За
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предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (№ 2)
70
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
77
условията и реда за осъществяване на
контрол върху дейността на развъдните
организации (№ 3)
80
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2011 г. за сечите в горите
84
изменение на Наредба № 6 от 2018 г.
за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
85
надзор и мониторинг на зоонозите при
профилактиката, ог раничаването и
ликвидирането им (№ 4)
86
здравните изисквания към животните,
от които се добиват храни (№ 5)
87
мерките за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестта антракс по
животните и за условията и реда за
прилагането им (№ 6)
88
условията и реда за вземане на проби
и лабораторно изпитване на храни
(№ 7)
89
условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация
и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните
(№ 8)
97
определяне на вида, отличителните
знаци, условията и реда за получаване,
сроковете за износване на униформеното представително и униформеното
теренно облек ло от слу ж ителите в
Изпълнителната агенция по горите,
в нейните структури и в държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за
горите (№ 9)
97
изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2016 г. за мерките за опазването
на пчелите и пчелните семейства от
отравяне и начините за провеждане на
растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности
101
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.
101
изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собс твеност по чл. 3, ал. 1 от Закона
за рибарството и аквакултурите
106

За

БР ОЙ 111

допълнение на Наредба № 4 от 2018 г.
за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или
за оттегляне на изплатената финансова
помощ за мерките и подмерките по
чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане
на земеделските производители
108

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
За

За

извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България
между Република България, от една
страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),
от друга страна, сключено чрез размяна
на писма
икономическо, научно и техническо
сътрудничество между правителството
на Република България и кралското
правителство на Камбоджа

3

43

НАРЕДБИ
За

За

За

изменение и допълнение на Нар едба
№ РД-04-2 от 2019 г. за реда и условията
за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности,
свързан и с нефт и продукти от нефтен
произход
изменение на Наредба № РД-04-01 от
2017 г. за регистъра на лицата, които
извършват дейности с дестилационни
съоръжения
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-1117 от 2010 г. за условията
и реда за предоставяне на финансови
средства на представителните сдружения на потребителите от държавата

31

75

76

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
А некс към Рамковото споразу мение за
Проекта „Традуки“ относно подкрепа и
посредничество за проекти в областта
на превода в Югоизточна Европа и
присъединяването на Министерството
на к улт у рата на Реп ублика България към проекта за периода 1 януари
2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан
от българската страна на 14 декември
2018 г. в София

95

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за реда за издаване на
разрешения за износ, временен износ
и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по
чл. 128, ал. 3 от Закона за културното
наследство за изнасяне и временно
изнасяне

37
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За

За
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата
по култура
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на
теренни археологически проучвания
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2007 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд
„Култура“ 	
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-6 от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове

нието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“
(Република България), от една страна,
и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна,
подписано на 12 февруари 2020 г.

49
57

79
87

За

45

За

МЕМОРАНДУМИ
разбирателство межд у Министерството
на младежта и спорта на Република
България и Министерството на младеж
та и спорта на Република Сърбия за
сътрудничество в областта на младежта
и спорта

За

публичните регистри в Министерството
на младежта и спорта (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2019 г. за треньорските кадри

4

За

13

За

91
За

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

За

СПОГОДБИ
За

сътрудничество в областта на образованието между Министерството на
образованието и науката на Република
България и Министерството на образованието и висшето образование на
Държавата Палестина

За
За
50

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
За

За

За

сътрудничество в областта на образованието между правителството на
Република България и правителството
на Социалистическа република Виетнам
за периода 2019 – 2023 година
сътрудничество в областта на образованието между Министерството на
образованието и науката на Република
България и Министерството на образованието на Китайската народна
република за периода 2020 – 2023 г.
предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на образова-

77

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националния център за информация
и документация
21
допълнение на Правилника на Фонд
„Научни изследвания“
47
изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на
регионалните управления на образованието
109
НАРЕДБИ

За

НАРЕДБИ
За

сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на
Република България и Министерството
на образованието и науката на Украйна за учебните 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 и 2023/2024 години
ПРАВИЛНИЦИ

За

КОНВЕНЦИИ

За

58

ПРОТОКОЛИ
За

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

На Съвета на Европа за интегриран подход
към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и
други спортни мероприятия
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За
За
6

За
За

57
За

изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2017 г. за нормиране и заплащане на
труда
организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална
квалификация (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното
и училищното образование
придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“ (№ 2)
придобиване на квалификация по професията „Актьор“ (№ 3)
придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“
(№ 4)
придобиване на квалификация по професията „Помощник-възпитател“ (№ 5)
придобиване на квалификация по професията „Помощник в строителството“
(№ 6)
придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“ (№ 7)
придобиване на квалификация по професията „Модист“ (№ 8)
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
придобиване на квалификация по професията „Графичен дизайнер“ (№ 9)

7
18

26
29
30
32
33
34
36
37
39
43
53

С Т Р. 7 2
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

За
За
За
За
За

За
За
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придобиване на квалификация по професията „Компютърен график“ (№ 10)
придобиване на квалификация по професията „Офис мениджър“ (№ 11)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професи ята „Организатор интернет
приложения“ (№ 12)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Монтьор на електронна
техника“ (№ 13)
придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“ (№ 14)
придобиване на квалификация по професи ята „Маник юрист-педик юрист“
(№ 15)
придобиване на квалификация по професията „Фризьор“ (№ 16)
придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен лаборант“ (№ 17)
придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“ (№ 18)
придобиване на квалификация по професията „Инструктор-декоратор“ (№ 19)
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2015 г. за учебния план
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Компютърен аниматор“
(№ 20)
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“ (№ 21)
начина за определяне на размера на
възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите
за управление, сключени с министъра
на образованието и науката (№ 23)
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Търговски представител“
(№ 22)
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2015 г. за общообразователната
подготовка
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2016 г. за профилираната подготовка
физическата среда и информационното
и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие
(№ 24)
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2016 г. за предучилищното образование
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

53
54
55
56

За

За
За
За

59
За
60
61
73

76
77

изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2016 г. за институциите в системата
на пред у чилищното и у чилищното
образование
87
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2017 г. за нормиране и заплащане на
труда
92
допълнение на Наредба № 5 от 2016 г.
за предучилищното образование
95
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
профес ията „Консултант козметични,
парфюмерийни, биологични продукти
и битова химия“ (№ 25)
100
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на у чителите,
директорите и другите педагогически
специалисти
101

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

74
76

БР ОЙ 111

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между Министерството на околната среда
и водите на Република България и
Министерството на туризма и околната
среда на Република Албания за сътрудничество в областта на опазването на
околната среда и водите

93

ПРАВИЛНИЦИ
77

За

78

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда
и водите

54

НАРЕДБИ
За
78
78

За

79
За
79
За
80
За

84
За
85
85

изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2014 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда
за водене на публични регистри
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2012 г. за характеризиране на
повърхностни води
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване
и превоз на бензини
изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за
норми за допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в
околната среда, главно в атмосферния
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

26

30
85
86

95

95
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За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2017 г. за реда и начина за
обучение и издаване на документи за
правоспособност на лица, извършващи
дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както
и за документирането и отчитането на
емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
99
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2013 г. за условията и изискванията
за изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне и инсталации за
съвместно изгаряне на отпадъци
101

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ДОГОВОРИ
За

покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за
закупуване на минен ловец „Мааслуис“,
клас „Трипарти“, с бордови № М856,
и минен ловец „Хелевутслайс“, клас
„Трипарти“, с бордови № М859
Международен договор (LOA) BU-B-UCA
„Лицензи и техническа поддръжка на
системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical
Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red
Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за
усвояване на новото оборудване“
Международен договор (LOA) BU-B-UCB,
„Материали, доставка на оборудване,
соф т уерн и а к т уа л иза ц и и, усл у г и и
обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за
метални конструкции (Material, Supply
Equipment, Software Updates, Services and
Training to support the Ultimate Building
Machine)“

6

11

12

МЕМОРАНДУМИ
Изменение № 1 към Меморандума за разбирателство между Министерството на
отбраната на Република България и Организацията на НАТО за комуникации
и информация (NCIO), представлявана
от Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIА) относно
сътрудничество в областта на C4ISR
(командване, управление, комуникации,
компютри, разузнаване, наблюдение и
войсково разузнаване)
Нота за присъединяване на Министерството
на отбраната на Република Хърватия
към Меморандума за разбирателство
между Министерството на отбраната
на Република Естония, министъра на
отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република
България, Националната агенция за
информационна и кибер сигурност на
Чешката република, Министерството

50
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на отбраната на Дания, министъра на
отбраната на Република Франция, Федералното министерство на отбраната
на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана
на Република Гърция, Министерството
на отбраната на Република Унгария,
Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството
на отбраната на Република Латвия,
Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра
на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша,
министъра на националната отбрана
на Португалската република, Министерството на националната отбрана на
Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра
на отбраната на Кралство Испания,
Генералния щаб на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното кралство и Департамента по
отбрана на Съединените американски
щати, както и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията относно
функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане
и усъвършенстване на способности по
киберзащита на НАТО
Нота за присъединяване на Министерството
на отбраната на Република Словения
към Меморандума за разбирателство
между Министерството на отбраната
на Република Естония, министъра на
отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република
България, Националната агенция за
информационна и кибер сигурност на
Чешката република, Министерството
на отбраната на Дания, министъра на
отбраната на Република Франция, Федералното министерство на отбраната
на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана
на Република Гърция, Министерството
на отбраната на Република Унгария,
Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството
на отбраната на Република Латвия,
Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра
на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша,
министъра на националната отбрана
на Португалската република, Министерството на националната отбрана на
Румъния, Министерството на отбраната
на Словашката република, министъра
на отбраната на Кралство Испания,
Генералния щаб на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното кралство и Департамента по

73
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отбрана на Съединените американски
щати, както и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на
НАТО по трансформацията относно
функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане
и усъвършенстване на способности по
киберзащита на НАТО
Нота за присъединяване на Министерството
на отбраната на Черна гора към Меморандума за разбирателство между
Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната
на Кралство Белгия, Министерството
на отбраната на Република България,
Националната агенция за информационна и кибер сигурност на Чешката република, Министерството на отбраната
на Дания, министъра на отбраната на
Република Франция, Федералното министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството
на националната отбрана на Република
Гърция, Министерството на отбраната
на Република Унгария, Министерството
на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната
на Република Латвия, Министерството
на националната отбрана на Република
Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия,
министъра на националната отбрана
на Република Полша, министъра на
националната отбрана на Португалската
република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката
република, министъра на отбраната на
Кралство Испания, Генералния щаб на
Република Турция, Министерството на
отбраната на Обединеното кралство и
Департамента по отбрана на Съединените американски щати, както и Щаба
на Върховния командващ на Съюзното
командване на НАТО по трансформацията относно функционалните връзки
на Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО

За

За
За
За

устройството и дейността на Висшето
военновъздушно училище „Георги Бенковски“
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Военномедицинската академия
устройството и дейността на Националния военен университет „Васил
Левски“
устройството и дейността на Професио
налния сержантски колеж за нуждите
на Военновъздушните сили към Висшето военновъздушно училище „Георги
Бенковски“

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Висшето
военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
106
НАРЕДБИ

73

За

За

За

За

За

73

ПРАВИЛНИЦИ
За

БР ОЙ 111

За
36
58
63

За

За
82

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-19 от 2010 г. за условията и реда
за разработването и планирането на
курсове за придобиване, повишаване на
квалификацията и преквалификацията,
за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбрана, структурите
на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия за
обучение в тях, както и за обучението
на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията
и преквалификацията
психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (№ Н-3)
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2011 г. за условията и реда за
материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2015 г. за условията, реда и
нормите за осигуряване на безплатна
храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия в мирно
време
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-9 от 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни
средства, специално и работно облекло
и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-6 от 2018 г. за военномедицинска
експертиза
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-17 от 2015 г. за условията и реда
за приемане на сержанти (старшини) и

12

12

14

24

40

46

58

Б Р О Й 1 1 1  	 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 2 0 Г.

За

За

За

войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински)
колежи
63
условията и реда за осъществяване на
управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (№ Н-9)
66
реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация
и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия във връзка с възстановяването
им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3
от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (№ Н-11) 96
изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите,
услови ята и реда за атестиране на
военнослужещите от Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия
103

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

ИНСТРУКЦИИ
За

За
За

изменение и допълнение на Инструкция
№ И-2 от 2019 г. за реда, организацията
на работа и състава на комисиите за
кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
минист ъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор
на военнослужещи за назначаване на
длъжности по Регистъра на вакантните
длъжности за военнослужещи в състава
на многонационални формирования,
международни организации или в други
международни инициативи на територията на страната
39
пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната (№ И-4)
88
изменение на Инструкция № И-5 от
2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния
регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана
система за управление на човешките
ресурси“
107

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

допълнение на Правилника за дейността
на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието
допълнение на Правилника за дейността на Съвета по гражданството при
Министерството на правосъдието

За

За

За

За

За

За

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

За
37

61
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изменение и допълнение на Наредба № 1
от 1999 г. за прилагане на глава пета от
Закона за българското гражданство
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2009 г. за реда и начина за
предоставяне достъп на орган ите на
съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни
„Население“
условията и реда за извършване на
изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в
териториалните є служби (№ H-1)
утвърждаване на образци на заповед за
изпълнение, заявление за издаване на
заповед за изпълнение и други книжа
във връзка със заповедното производство (№ Н-2)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2007 г. за условията и реда за
одобряване на организациите, които
обучават медиатори; за изискванията
за обучение на медиатори; за реда за
вписване, отписване и заличаване на
медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични
правила за поведение на медиатора
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър и до
регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2005 г. за воденето и съхраняването
на имотния регистър
воденето, съхраняването и достъпа до
Централния регистър на особените
залози (№ Н-3)
условията и реда за осъществяване на
двустранната връзка и обмена на данни
между кадастъра и имотния регистър
(№ Н-4)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на
образци на заповед за изпълнение,
заявление за издаване на заповед за
изпълнение и други книжа във връзка
със заповедното производство
изменение на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г.
за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2011 г. за условията и реда за
извършване на съдебномедицинските,
съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за
заплащането на разходите на лечебните
заведения

4

4

9

15

15

23

68

71

103

103

108

111
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ИНСТРУКЦИИ

За
За

За

За
За

За
За

За

За

За

За

За

услови я та и реда за орга н изи ра не
и осъществяване охраната на съдии
(№ И-1)
условията и реда за организиране и
осъществяване охраната на прокурори
и следователи (№ И-2)

36

системи за целите на осъществяване
на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със
събиране на пътни такси, между Агенция
„Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ (№ РД-02-21-1)

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

НАРЕДБИ

КОНВЕНЦИИ

изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на
удостоверения въз основа на регистъра
на населението
5
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2001 г. за сигнализация на
пътищата с пътни знаци
13
условията и реда за определяне на
размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим
за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните
проводи (мрежи) и съоръжения извън
населените места и селищните образувания (№ РД-02-20-1)
29
изменение на Наредба № РД-02-20-2 от
2018 г. за проектиране на пътища
38
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и
регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и
5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
64
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и
реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България
71
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на сгради за
обществено обслужване в областта на
образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
78
условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация
и контрол на станции за зареждане
на автомобили, задвижвани с гориво
водород (№ РД-02-20-2)
86
т ех н и че с к и т е и зис к в а н и я з а п р о ек т и р а не, мон т а ж , кон т р о л , п риема не и експ лоат а ц и я на ске ле т а
(№ РД-02-20-3)
105
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни
средства
108
ИНСТРУКЦИИ

За

36

БР ОЙ 111

обмена на и нформа ц и я, услови я та
и реда за достъп до информационни

Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
82
Изменен и я к ъм Меж д у нар од нат а конвенция за безопасност на човешкия
живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията

39

82

82

82

82

КОДЕКСИ
Международен кодекс за безопасен превоз
на насипно зърно
Изменения на Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в
наливно състояние (Кодекс IGC)
Международeн кодекс за спасителни средства
(LSA Code)
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA)
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
Изменения към Международния кодекс за
спасителни средства (LSA Code)
Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code)
Изменения към Меж дународния кодекс
за системите за пожарна безопасност
(FSS Code)

82

83
85
85
85
85
85
85
85
86

86
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Изменени я към Меж ду народни я кодекс
за системите за пожарна безопасност
(FSS Code)
Изменени я към Меж ду народни я кодекс
за системите за пожарна безопасност
(FSS Code) 	
Изменени я към Меж ду народни я кодекс
за системите за пожарна безопасност
(FSS Code)
Изменени я към Меж ду народни я кодекс
за системите за пожарна безопасност
(FSS Code)
Изменени я към Меж ду народни я кодекс
за системите за пожарна безопасност
(FSS Code)
Изменени я към Меж ду народни я кодекс
за системите за пожарна безопасност
(FSS Code)
Изменения от 2018 г. на Кодекса на Морската трудова конвенция от 2006 г.
Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения
(ISPS Code)
Кодекс за разследване на морски произшествия и морски инциденти
Изменения към Международния кодекс за
управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване
на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността
(ISM Code) 	
Изменения към Международния кодекс за
управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване
на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността
(ISM Code)
Изменения към Международния кодекс за
управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване
на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността
(ISM Code)
Изменения към Международния кодекс за
управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване
на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността
(ISM Code)
Изменения към Международния кодекс за
управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване
на замърсяването (Международен кодекс за управление на безопасността
(ISM Code)
За устойчивост в неповредено състояние

ПРОТОКОЛИ
86

86

Втори допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия
извън реден кон г рес на Всем и рн и я
пощенски съюз

86
За
86
За
86

86
90

За
За

97
98

За

За
102

За

102
За

102

За
За

102

102
108
За
За
81

69

НАРЕДБИ
За

СПОГОДБИ
Между правителството на Република България и правителството на Черна гора
за международни автомобилни превози
на пътници и товари

С Т Р. 7 7   

изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2010 г. за проверките по реда
на държавния пристанищен контрол
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2011 г. относно правилата за
безопасност и стандартите за пътническите кораби
изменение и допълнение на Наредба
№ 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2018 г. за техническ ите изисква н и я к ъм кораби т е, п л а ва щ и по
вътрешните водни пътища
изменение и доп ъ лнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета
преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументалнодекоративните елементи на територията
на пристанищата (№ 8)
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2001 г. за реда за посещение,
маневриране и престой на корабите в
пристанищата и рейдовете, за товарене
и разтоварване, за качване на кораба
и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица, както и за
връзка на кораба с брега
допълнение на Наредба № 33 от 1999 г.
за обществен превоз на пътници и
товари на територията на Република
България
допълнение на Наредба № 11 от 2002 г.
за международен автомобилен превоз
на пътници и товари
изменение и допълнение на Наредба
№ 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност,
изисквана от персонала, отговорен за
безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава
правоспособност и реда за провеждане
на проверочните изпити на лицата от
персонала, отговорен за безопасността
на превозите
изменение на Наредба № 6 от 2012 г.
за компетентност на морските лица в
Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната

7
7

7
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40

41

56

60
60

65
70
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железопътна система с железопътната
система в рамките на Европейския
съюз
За изменение и допълнение на Наредба
№ 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
За изменение и допълнение на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства
Поправка
За системата за търсене и спасяване при
авиационно произшествие (№ 12)
За допълнение на Наредба № 60 от 2009 г.
за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета
За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на
гражданските въздухоплавателни средства в Република България
За изменение и допълнение на Наредба
№ 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на
влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
За изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2006 г. за условията и реда за
издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти
и на специални пощенски печати и за
изваждане от употреба на пощенски
марки
За изменение на Наредба № 41 от 2001 г. за
достъп и използване на железопътната
инфраструктура
За изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авационния персонал

77
За
80

80
84
84

87

За

92

сферата на социалната сигурност между
Република България и Квебек
Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на
социалната сигурност между Република
България и Квебек
ПРОТОКОЛИ
За

изменение на Договора между Република България и Руската федерация

54

изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2003 г. за защита на работещите
от рискове, свързани с експозиция на
канцерогени и мутагени при работа
5
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2002 г. за защита на работещите
от рискове, свързани с експозиция на
биологични агенти при работа
100

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

102

Изменение на Учредителния договор на
Меж д у народната финансова корпорация

41

СПОРАЗУМЕНИЯ

103

104

110

Гаранционно споразумение между Република
България, като Гарант, и Европейската
инвестиционна банка, като Бенефициер,
във връзка с Договор за финансиране от
10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български
енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова
връзка Гърция – България“

79

ПРОТОКОЛИ
За

За

47

СПОРАЗУМЕНИЯ
В

54

ДОГОВОРИ

СПОГОДБИ
пенсионно осиг у ряване меж ду пра
вителството на Република България и
правителството на Република Азербайджан

за социална сигурност от 27 февруари
2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в
София
изменение на Споразумението между министъра на труда и социалната пол и т и к а на Реп у бл и к а Бъ л гари я и М и н ис т ерс т во т о на зд ра веопазването и социалното развитие на
Руската федерация за прилагане на
Договора между Република България
и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.
НАРЕДБИ

За

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
За

БР ОЙ 111

76

изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество,
както и на Устава на тази Банка
изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната
банка за икономическо сътрудничество
от 22 октомври 1963 г. (с измененията,
внесени с протоколите от 18 декември
1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември
1990 г.) и на Устава на Международната
банка за икономическо сътрудничество
(с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември
1977 г. и 18 декември 1990 г.)

89

89

ПРАВИЛНИЦИ
76

За
За

изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове

25
53
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За

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните
складове

ИНСТРУКЦИИ
82

За

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

За

За

съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване и съхранение на данни
от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица (№ Н-13)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства
на продажбите в търговските обекти,
изискванията към софтуерите за управлението им и изискв ания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен магазин
изменение и допълнение на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране
и отчитане чрез фискални устройства
на продажбите в търговските обекти,
изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен магазин
допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г.
за съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване и съхранение на данни
от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица
изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от
митническите органи върху средствата
за измерване и контрол на акцизни
стоки
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-7 от 2016 г. за определяне на ред,
начин и формат за изпращане на данните
от средствата за измерване и контрол
по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите
и данъчните складове
отменяне на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване
заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от
осъдени лица
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства
на продажбите в търговските обекти,
изискванията към софтуерите за управлението им и изискв ания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен магазин
условията и реда за вписване в регистъра
на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални
валути и признати валути без златно
покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски
услуги (№ Н-9)

С Т Р. 7 9   

изменен ие на И нс т ру к ц и я № 2 о т
2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от
митническите органи

39

РЕШЕНИЯ
За
1
За
За

8

изменение на чл. 1 от Споразумението
за създаване на Европейската банка за
възстановяване и развитие (№ 90)
изменение на чл. 1 от Споразумението
за създаване на Европейската банка за
възстановяване и развитие (№ 137)
изменение на чл. 18 от Споразумението
за създаване на Европейската банка за
възстановяване и развитие (№ 138)

22
22
22

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИЦИ
За

9

изменение на Устройствения правилник
на Патентното ведомство на Републ ика
България

80

ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИИ
За

30

53

За

отменяне на Инструкция № I-1298 от
2015 г. за вида на информацията и реда
за предоставянето є от Министерството на вътрешните работи и Държавна
агенция „Национална сигурност“ на
Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на
бюрото
взаимодействие между Прокуратурата
на Република България и Министерството на вътр ешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита
при главния прокурор (поверително)
(№ RB 421133-001-09/4а-114)

38

39

53

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
61

68

72

По административно дело:
Номер 11077 от 2016 г.
Номер 8601 от 2019 г.
Номер 8647 от 2018 г.
Номер 4626 от 2018 г.
Номер 8873 от 2019 г.
Номер 14100 от 2018 г.
Номер 3915 от 2018 г.
Номер 11311 от 2017 г.
Номер 3586 от 2016 г.
Номер 14384 от 2019 г.
Номер 10108 от 2017 г.
Номер 13721 от 2017 г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

6136)
16766)
1341)
6815)
1169)
11921)
10233)
11631)
13062)
5419)
10037)
11603)

4
4
5
10
10
15
18
19
45
45
57
60

С Т Р. 8 0
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
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14350
3316
10422
10187
12751
7771
12586
3322

от
от
от
от
от
от
от
от

2019
2019
2018
2018
2018
2019
2018
2019

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

8294)
17460)
1632)
8850)
15928)
4655)
4887)
9042)

60
63
63
90
93
93
96
104

За
За

За

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По административно дело:
Номер 	118 от 2020 г.				
Номер 	9163 от 2020 г.				

За

21
106

За

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
За

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника
за администрацията в съдилищата

91

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения
68
реда за водене, съхраняване и достъп до
регистрите на адвокатските колегии и
единните адвокатски регистри (№ 3)
107

За

За

За

За

За

101

105

105
110

110

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Националния осигурителен институт

8

ИНСТРУКЦИИ
За

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър
допълнение на Наредба № 12 от 2016 г.
за Регистъра на банковите сметки и
сейфове
изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2018 г. за паричната и лихвената
статистика и статистиката на финансовите сметки
допълнение на Наредба № 3 от 2018 г.
за условията и реда за откриване на
платежни сметки, за изпълнение на
платежни операции и за използване на
платежни инструменти
изменение и допълнение на Наредба № 16 о т 2018 г. за изда ва не на
лицензи и одобрения, за вписване в
регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи
и за изискванията към дейността на
операторите на платежни системи с
окончателност на сетълмента
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

101

ПРАВИЛНИЦИ
За

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

За

допълнение на Наредба № 22 от 2009 г.
за Централния кредитен регистър
допълнение на Наредба № 12 от 2016 г.
за Регистъра на банковите сметки и
сейфове
определяне на размера на таксите за
покриване на административните разходи на Българската народна банка,
произтичащи от функциите по надзор
и преструктуриране (№ 40)
изменение и допълнение на Наредба
№ 27 от 2014 г. за статистиката на
платежния баланс, меж дународната
инвестиционна позиция и статистиката
на ценните книжа
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър
изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2015 г. за определяне на реда
на финансиране на административните
разходи на Фонда за гарантиране на
влоговете в банките

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАРЕДБИ
За

БР ОЙ 111

За
18
За
18

21

изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина за
осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на
Националния осигурителен институт
92
изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на
Наредбата за категоризиране на труда
при пенсиониране
110
изменение и допълнение на Инструкция
№ 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и
трудовоправни документи на прекратени
осигурители без правоприемник
110

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
СПОРАЗУМЕНИЯ

38

За

сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България
и Централното статистическо бюро на
Палестина

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
38

УСЛОВИЯ И РЕД
За

48

изменение и допълнение на Условия
и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарстве-

4

Б Р О Й 1 1 1  	 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 2 0 Г.
ни продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
СПОГОДБИ
31

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ
И РЕИМБУРСИРАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

С Т Р. 8 1   

приемане на фармако-терапевтично
ръководство по пневмология и фтизиатрия (№ 1)
8
приемане на фармако-терапевтично
ръководство по кожни и венерически
заболявания (№ 2)
11
приемане на фармако-терапевтично
ръководство за лечение на инфекциозни
заболявания (№ 3)
30
приемане на фармако-терапевтично
ръководство по педиат ри я – детска
кардиология (№ 4)
40
приемане на фармако-терапевтично
ръководство по клинична токсикология – антидотна терапия (№ 5)
66
изменение на Наредба № 16 от 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично
ръководство по ендокринология и болести на обмяната
66
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология
и фтизиатрия
66
приемане на фармако-терапевтично
ръководство по психични заболявания
(№ 6)
71
допълнение на Наредба № 4 от 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично
ръководство по анестезиология и интензивно лечение
81
допълнение на Наредба № 15 от 2019 г.
за приемане на фармако-терапевтично
ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания
87
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2019 г. за приемане на фармакотерапевтично ръководство за лечение
на неврологичните заболявания
95
допълнение на Наредба № 5 от 2019 г.
за приемане на фармакотерапевтично
ръководство по очни болести
101
допълнение на Наредба № 3 от 2020 г.
за приемане на фармакотерапевтично
ръководство за лечение на инфекциозни
заболявания
105
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2019 г. за приемане на фармакотерапевтично ръководство за лечение
на алергичните болести
110

Между Република България и Ислямска
република Пакистан за избягване на
двойното данъчно облагане и предот
вратяване на отклонението от облагане
с данъци на доходите
Между Република България и Кралство
Саудитска Араби я за избягване на
двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и
предотвратяване на отклонението от
данъчно облагане

22

82

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване
на държавна служба в Държавна агенция
„Национална сигурност“

35

ИНСТРУКЦИИ
За

За

За

За

За

реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108,
ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари от специализирана
административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на
мерките за превенция на използването
на финансовата система за целите на
изпирането на пари (№ І-1)
реда за поддържане на физическата
подготовка на държавните служители
в Държавна агенция „Национална сигурност“ (№ І-2)
достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните
фондове на Министерството на образованието и науката (№ І-4)
взаимодействие между Прокуратурата
на Република България и Държавна
агенция „Национална сигурност“ при
осъществяване дейността на Бюрото по
защита при главния прокурор (№ І-6)
реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари
от Специализирана административна
дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор
(№ I-7)

13

14

37

38

50

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРИ
За

акредитация BAS QR 2, версия 8 от
1 януари 2020 г.

3

С Т Р. 8 2
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРАВИЛА
За дъл ж и телни п рави ла за бъ лгарск и те
пристанища на река Дунав

40

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Република
Армения за взаимна защита и обмен
на класифицирана информация
Между правителството на Република България и правителството на Великото
херцогство Люксембу рг за обмен и
взаимна защита на к ласифицирана
информация

За
18

39

ПРАВИЛНИЦИ
изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за енергийно
и водно регулиране и на нейната администрация

ПРАВИЛНИЦИ
За
23

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
111
работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия

За

55
За

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение на Правилника за дейността
на Комисията за защита на личните
данни и на нейната администрация

52

За

условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети
в предприятията от обществен интерес
(№ 1)
формата и съдържанието на годишните
доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен
интерес (№ 2)
условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните
одитори (№ 3)

74

74
74

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за
регулиране на съобщенията и на нейната
администрация

8

НАРЕДБИ

ИНСТРУКЦИИ
взаимодействие между Комисията за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество и Служба „Военна полиция“
към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от
органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество (№ 2)
условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между

91

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

За

изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори
НАРЕДБИ

За

ПРАВИЛА
За

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, Прокуратурата
на Република България, Министерството на финансите, Министерството на
вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност“ и Инспектората към Висшия съдебен съвет (№ 1)
51
взаимодействие между Комисията за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество и Държавна агенция „Разузнаване“ (поверително) (№ 3)
87
реда и сроковете за осъществяване на
взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите
по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
(поверително) (№ 4)
103

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
За

БР ОЙ 111

За
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2014 г. за регулиране на цените
на топлинната енергия
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2017 г. за регулиране на цените
на електрическата енергия
РЕШЕНИЯ

49

За

приемане на Правила за съдържанието,
начина на разпределение на разходите,
реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на

47
47
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За

За

За

За

За

За

За

За

пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска
услуга (№ 19)
6
изменение и допълнение на Общите
изиск ва н и я п ри ос ъщес т вя ва не на
обществени елект ронни съобщени я
(№ 89)
20
изменение и допълнение на Общите
изиск в а н и я п ри ос ъщес т вя ва не на
обществени елект ронни съобщени я
(№ 122)
35
изменение и допълнение на Нормативи
за качество на универсалната пощенска
услуга и ефикасността на обслужване
(№ 154)
39
изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на електронни
съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях (№ 158)
39
изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги
(№ 283)
75
изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни
съобщителни мрежи от радиослужби
неподви ж на-спътникова, подви ж наспътникова и съоръженията, свързани
с тях (№ 349)
87
актуализиране на Списъка на неза
висими консултанти и външни експерти
по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура (№ 385)
96
изменение и допълнение на Общите
изиск ва н и я п ри ос ъщес т вя ва не на
обществени елект ронни съобщени я
(№ 424)
111
ПРАВИЛА

За

изменение и допълнение на Правилата
за търговия с електрическа енергия

40

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБИ
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2006 г. за минималното ниво
на кредитните рейтинги на банките и за
определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите
и индекс ите на тези пазари съгласно
чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване
изменение и допълнение на Наредба
№ 58 от 2018 г. за изискванията за
защита на финансовите инст рументи
и паричните средства на клиенти, за
управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или
непарични облаги

8

21

За

За
За
За

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за
финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства
изискванията към дейността на инвестиционните посредници (№ 38)
изменение и допълнение на Наредба
№ 48 от 2013 г. за изискванията към
възнагражденията
изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа,
централния регистър на ценни книжа и
други лица, осъществяващи дейности,
свързани със сет ълмента на ценни
книжа (№ 8)
изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2006 г. за минималното ниво
на кредитните рейтинги на банките и за
определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите
и индексите на тези пазари съгласно
чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване

30
51
61

81

81

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЯ
Относно обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесет и изборен район – Шу менск и
(№ 1732-НС)
6
Относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността
на Централната избирателна комисия,
структурата и функциите на нейната
администрация (№ 1832)
60
Относно утвърждаване образци на изборни
книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници
и за кметове (№ 1833-МИ)
62
Относно обявяване на Елена Владимирова
Ангелинина за народен представител
в Трети изборен район – Варненски, в
44-то Народно събрание (№ 1838-НС)
63
Относно обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет
и четвърти изборен район – София, в
44-то Народно събрание (№ 1843-НС)
63
Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, на мястото на Владислав Иванов Горанов
(№ 1848-НС)
68
Относно обявяване на Лиляна Друмева Радева за народен представител в Двадесет
и трети изборен район – София, в 44-то
Народно събрание (№ 1886-НС)
80
Относно обявяване на Георги Александров
Александров за народен представител
в Трети изборен район – Варненски, в
44-то Народно събрание (№ 1923-НС) 110
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2020 г.
Цифрата в числителя означава броя, в който
е обнародван даден нормативен акт, а цифрата в
знаменателя – страницата в съответния брой на
вестника. Тирето ( – ) замества главната дума
(главния израз) в текста.
А
Авиационен персонал, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на – 110/48.
Авиационно произшествие, Наредба № 12 за
системата за търсене и спасяване при – 84/70.
Автомобили, Наредба № РД-02-20-2 за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане
в експлоатация и контрол на станции за зареждане на – , задвижвани с гориво водород 86/72.
Автомобилни превози, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 60/21; Наредба за
допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен – на пътници и товари 60/80.
Авторско право и сродните му права, Закон
за изменение на Закона за административното
регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на – 26/13.
Агенция за качеството на социалните услуги,
ПМС № 220 за приемане на Устройствен правилник на – 75/4.
Агенция за публичните предприятия и контрол,
ПМС № 68 за приемане на Устройствен правилник на – 37/3.
Агенция за социално подпомагане, ПМС № 27 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 25 на Министерския
съвет от 2003 г. 17/41; ПМС № 305 за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 25 на Министерския съвет от
2003 г. 97/2.
Агенция по геодезия, картография и кадастър,
ПМС № 122 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 242
на Министерския съвет от 2016 г. 54/23.
Агенция по заетостта, ПМС № 179 за изменение на Устройствения правилник на – , приет
с ПМС № 176 на Министерския съвет от 2016 г.
70/41.
Агрохранителна верига, Закон за управление
на – 51/16.
Адвокатски възнаграждения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г.
за минималните размери на – 68/38.
Административни нарушения и наказания, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 109/9.
Аеронавигационно обслужване, ПМС № 14 за
изменение и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС № 246 на Министерск и я съвет от
2006 г. 9/61.
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Академия на Министерството на вътрешните
работи, Наредба № 8121з-247 за приемане на
курсанти, студенти и докторанти в – за учебната
2020/2021 г. 20/20; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-247 от 2020 г. за
приемане на курсанти, студенти и докторанти
в – за учебната 2020/2021 г. 55/18.
Акцизи и данъчни складове, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – 53/29; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане
на данните от средствата за измерване и контрол
по чл. 103а, ал. 1 от Закона за – 53/51; Правилник
за допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – 82/76.
Акцизни стоки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван
от митническите органи върху средствата за
измерване и контрол на – 53/50.
Алкохол, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване
концентрацията на – в кръвта и/или употребата
на наркотични вещества или техни аналози 99/14.
Антракс, Наредба № 6 за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на
болестта – по животните и за условията и реда
за прилагането им 88/14.
Археологически проучвания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от
2011 г. за извършване на теренни – 57/42.
Б
Банкови сметки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра
на – и сейфове 48/24.
Бежанци, Закон за изменение и допълнение
на Закона за убежището и – 89/2.
Безопасност на превози, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г.
за изискванията, условията и реда за обучение
на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за – с
железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на
проверочните изпити на лицата от персонала,
отговорен за – 65/37.
Безплатна храна, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на – и
ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
в мирно време 40/52; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за
определяне на условията и реда за предоставяне на – на служителите на Министерството на
вътрешните работи за извършване на дейности,
свързани със специфичния характер на труда
на служителите, и на ободряващи напитки на
служителите, полагащи труд през нощта от 22,00
до 06,00 ч. 69/69.
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Безработица, ПМС № 213 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане
на парични обезщетения за – , приета с ПМС № 32
на Министерския съвет от 2002 г. 73/8.
Биологични агенти, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита
на работещите от рискове, свързани с експозиция
на – при работа 100/44.
Биологично производство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.
за прилагане на правилата на – , етикетиране и
контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на – ,
както и за последващ официален надзор върху
контролиращите лица 33/16.
Благородни метали и скъпоценни камъни, ПМС
№ 39 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за вписване в регистъра и
за изискванията към дейността на лицата, които
осъществяват дейност по добиване, преработване
и сделки с – и изделия със и от тях по занятие,
приета с ПМС № 181 на Министерския съвет от
2004 г. 20/8.
БУЛСТАТ, Закон за изменение и допълнение
на Закона за регистър – 94/2.
Българска агенция по безопасност на храните,
ПМС № 279 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 35
на Министерския съвет от 2011 г. 90/2.
Български лични документи, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от
2010 г. за организацията и технологията на работа
в структурите на МВР при издаване на – 5/27;
Инструкция за допълнение на Инструкция № Із417 от 2010 г. за организацията и технологията
на работа в структурите на МВР при издаване
на – 46/50; ПМС № 205 за допълнение на Правилника за издаване на – , приет с ПМС № 13
на Министерския съвет от 2010 г. 73/4; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 101/4.
„Български пощи“ – ЕАД, ПМС № 113 за възлагане на – да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на перио
дични печатни издания (вестници и списания)
с отстъпки на едро и дребно, директно или на
абонаментна основа на територията на Република
България 50/7.
Български Червен кръст, Закон за допълнение
на Закона за – 60/3.
Българско гражданство, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за – 4/50.
Бюра за съдимост, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на – 67/36;
Наредба за изменение на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на – 108/92.
Бюро по защита при главния прокурор, Инструкция № І-6 за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция
„Национална сигурност“ при осъществяване
дейността на – 38/61; Инструкция за отменяне
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на Инструкция № I-1298 от 2015 г. за вида на
информацията и реда за предоставянето є от Министерството на вътрешните работи и Държавна
агенция „Национална сигурност“ на – за изпълнение на функциите на бюрото 38/62; Инструкция
№ RB 421133-001-09/4а-114 за взаимодействие
между Прокуратурата на Република България и
Министерството на вътр ешните работи при осъществяване дейността на – (поверително) 39/30.
В
Валутен закон, Закон за изменение и допълнение на – 14/3.
Ветеринарномедицинска дейност, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 13/11; 71/5.
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Правилник за устройството и дейността
на – 36/14.
Висше военноморско училище „Никола Йонков
Вапцаров“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на – 106/33.
Висше образование, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 17/21.
Водноспасителна дейност, ПМС № 116 за изменение и допълнение на Наредбата за – и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС
№ 182 на Министерския съвет от 1996 г. 52/42.
Военноинвалиди и военнопострадали, Наредба
за изменение на Наредба № 2 от 2016 г. за реда
за получаване и заплащане на лекарствени продукти на – 98/47.
Военномедицинска академия, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 58/48.
Военномедицинска експертиза, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от
2018 г. за – 58/50.
Военно разузнаване, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 69/3.
Военнослужещи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията,
размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на – и за специфични условия на труд на цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 12/21; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за
условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване
на квалификацията и преквалификацията, за
кандидатстването на – и цивилните служители
от Министерството на отбрана, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия за обучение в тях, както
и за обучението на резервистите в курсове за
придобиване, повишаване на квалификацията
и преквалификацията 12/22; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-2 от
2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на – в
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Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия и на Комисията за избор
на – за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за – в състава на
многонационални формирования, международни
организации или в други международни инициативи на територията на страната 39/27; Наредба
№ Н-11 за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/
или преквалификация на – от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия
във връзка с възстановяването им в случаите
по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България 96/22;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и
реда за атестиране на – от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
103/53.
Второстепенни разпоредители, ПМС № 259
за изменение и допълнение на ПМС № 73 на
Министерския съвет от 2015 г. за определяне
на – с бюджет към министъра на вътрешните
работи 83/6.
Възнаграждения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискв анията
към – 61/54; Наредба № 23 за начина за определяне
на размера на – на ректорите на държавните висши
училища по договорите за управление, сключени
с министъра на образованието и науката 78/58;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните
месечни – на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи и размера на началните
и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение 84/37;
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919
от 2017 г. за размера на основните месечни – на
държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните
работи и размера на началните и максималните
заплати за длъжност на лицата, работещи по
трудово правоотношение 107/31.
Въоръжени сили, ПМС № 66 изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и – на Република България, приет с
ПМС № 46 на Министерския съвет от 2010 г. 37/2;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и – на Република България 38/6; Закон
за изменение и допълнение на Закона за резерва
на – на Република България 109/3.
Вътрешни водни пътища, ПМС № 272 за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по – на
Република България, приета с ПМС № 329 на
Министерския съвет от 2007 г. 86/10.
Г
Газови съоръжения и инсталации за втечнени
въглеводородни газове, ПМС № 330 за изменение
и допълнение на Наредбата за устройството,
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безопасната експлоатация и техническия надзор
на – , приета с ПМС № 243 на Министерския
съвет от 2004 г. 103/44.
Гори, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в – 84/38.
Граждански въздухоплавателни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 1999 г. за регистрация на – в Република
България 92/40.
Граждански процесуален кодекс, Закон за допълнение на – 68/2; Закон за изменение и допълнение
на – 98/1; 110/3.
Граждански ресурси за отбрана, ПМС № 105
за приемане на Наредба за планиране на – 49/2.
Д
Данни, Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и
съхранение на – от работодателите, осигурителите
за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 1/10; Наредба за допълнение
на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на – от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 30/59.
Данък върху добавената стойност, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – 25/18; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 55/1; 104/96; 107/11.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон
за изменение и допълнение на – 105/8.
Двугодишно споразумение, – за сътрудничество
между Министерството на здравеопазването на
Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО)
за 2020/2021 г. 35/2.
Детски градини, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните
изисквания към – 90/32.
Детски градини, училища и центрове за подкрепа
за личностно развитие, Наредба № 24 за физичес
ката среда и информационното и библиотечното
осигуряване на – 84/43.
Детски ясли и детски кухни, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г.
за устройството и дейността на – и здравните
изисквания към тях 90/34.
Деца с изявени дарби, ПМС № 50 за приемане
на Програма на мерките за закрила на – от държавни, общински и частни училища през 2020 г.
30/2; ПМС № 84 за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на – от държавни, общински и частни училища
през 2020 г., приета с ПМС № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. 40/7; ПМС № 98 за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
за изплащане на стипендии и на еднократно
финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на – от държавни, общински и
частни училища през 2020 г., приета с ПМС № 50
на Министерския съвет от 2020 г. 48/13; ПМС
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№ 120 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на – от
държавни, общински и частни училища през
2020 г., приета с ПМС № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. 54/21; ПМС № 133 за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на – от държавни, общински и
частни училища през 2020 г., приета с ПМС № 50
на Министерския съвет от 2020 г. 56/10; ПМС
№ 234 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии
и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на – от държавни,
общински и частни училища през 2020 г., приета
с ПМС № 50 на Министерския съвет от 2020 г.
77/9; ПМС № 242 за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на – от държавни, общински и частни училища
през 2020 г., приета с ПМС № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. 79/27; ПМС № 271 за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на – от държавни, общински
и частни училища през 2020 г., приета с ПМС
№ 50 на Министерския съвет от 2020 г. 86/9; ПМС
№ 335 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на – от
държавни, общински и частни училища през
2020 г., приета с ПМС № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. 104/140; ПМС № 345 за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на – от държавни, общински
и частни училища през 2020 г., приета с ПМС
№ 50 на Министерския съвет от 2020 г. 106/3.
Деца с увреждания, ПМС № 4 за създаване на
Център за комплексно обслужване на – и хронични заболявания – Бургас 6/3.
Дипломатически служители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за
условията и реда за атестиране на – 10/4.
Добра медицинска практика, Правила за – на
лекарите по дентална медицина в Република
България 14/10.
Добра фармацевтична практика, Правила за –
3/30.
Договор, – за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване
на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с
бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“,
клас „Трипарти“, с бордови № М859 6/97.
Документи, ПМС № 76 за допълнение на
Правилника за легализациите, заверките и преводите на – и други книжа, приет с ПМС № 184
на Министерския съвет от 1958 г. 39/3.
Допълнителни плащания, ПМС № 354 за изменение на ПМС № 88 на Министерския съвет
от 2018 г. за одобряване на – по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2018 г.
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за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД,
гр. Ловеч 106/19.
Допълнителни разходи, ПМС № 372 от 2019 г.
за одобряване на – по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2019 г. за нуждите на Авиоотряд 28 за доставка на въздухоплавателно средство
за изпълнение на полети със специално предназначение и за изграждане на хангар за съхранение
и техническо обслужване на въздухоплавателното средство 1/2; ПМС № 373 от 2019 г. за одобряване на – /трансфери за 2019 г. 1/2; ПМС № 374
от 2019 г. за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. 1/5; ПМС № 16 за
одобряване на – по бюджета на Министерския
съвет за 2020 г. 11/11; ПМС № 26 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. 16/12; ПМС № 31 за одобряване на – от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2020 г. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
по бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. 19/6; ПМС № 32 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2020 г. 19/7; ПМС № 33
за одобряване на – /трансфери за 2020 г. 19/7;
ПМС № 36 за одобряване на – по бюджета на
Националния статистически институт за 2020 г.
20/2; ПМС № 37 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2020 г. 20/3; ПМС № 40 за одобряване на – от
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона
за държавния бюджет на Републ ика България за
2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
20/9; ПМС № 43 за одобряване на – от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
за непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 22/4;
ПМС № 47 за одобряване на – за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената
стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007/2013 г. и 2014/2020 г.
и по Програмата за морско дело и рибарство за
периода 2014/2020 г. 26/21; ПМС № 48 за одобряване на – за 2020 г. 26/22; ПМС № 82 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г. 40/6; ПМС № 83 за одоб
ряване на – по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г. 40/7; ПМС
№ 89 за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
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42/43; ПМС № 95 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на образованието и науката
за 2020 г. 48/11; ПМС № 96 за одобряване на – /
трансфери по бюджета на Министерството на
отбраната за 2020 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства
за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортнотуристическа дейност 48/11; ПМС
№ 97 за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 48/12;
ПМС № 102 за одобряване на – /трансфери за
2020 г. 48/15; ПМС № 103 за одобряване на – /
трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г. 48/16; ПМС № 108
за одобряване на – от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. 50/3; ПМС № 114 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2020 г. 50/10; ПМС № 117 за
одобряване на – /трансфери за 2020 г. 52/43; ПМС
№ 121 за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. 54/22; ПМС
№ 127 за одобряване на – /трансфери за 2020 г.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност 56/6; ПМС № 128 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на външните работи за 2020 г. 56/8; ПМС № 129
за одобряване на – за 2020 г. по бюджета на
Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на
разходи за данък върху добавената стойност на
общини по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014/2020 г. 56/8; ПМС № 132 за одобряване на – /трансфери за 2020 г. 56/9; ПМС № 138
за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с
Механизма за бежанците в Турция 58/23; ПМС
№ 145 за одобряване на – по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. 60/37; ПМС
№ 146 за одобряване на – по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортнот у ристическа дейност 60/37; ПМС № 147 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2020 г. 60/38; ПМС
№ 148 за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
60/38; ПМС № 149 за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 60/39; ПМС № 158 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 67/20; ПМС № 159
за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 67/20; ПМС
№ 161 за одобряване на – по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. 67/25; ПМС
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№ 164 за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на проекти:
„АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км
327+260 – от п. в. Буховци до п. в. „Белокопитово“ и „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700
на път І-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на
път І-6 Ветрен – Бургас и локални платна“ 69/25;
ПМС № 165 за одобряване – на всички заинтересовани бюджетни организации за 2020 г. във
връзка с Междуведомствения координационен
механизъм за присъединяване на Република
България към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), създаден с
Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г.
69/26; ПМС № 166 за одобряване на – /трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност 69/28;
ПМС № 169 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
69/36; ПМС № 171 за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г. 69/36; ПМС № 172
за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. 69/38; ПМС № 173 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 69/39; ПМС № 177 за одоб
ряване на – по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г. 69/57; ПМС № 178 за одобряване на – по бюджетите на министерства за 2020 г.
69/57; ПМС № 182 за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. 70/43; ПМС
№ 184 за одобряване на – по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. 71/9; ПМС
№ 187 за одобряване на – и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на
Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските
стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или
биволи, овце-майки и/или кози-майки, пчели,
плодове и зеленчуци чрез минимална помощ de
minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis в селскостопанския сектор
71/10; ПМС № 188 за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието, храните
и горите за 2020 г. във връзка с предотвратяване
на разпространението и/или ограничаване на
последиците от COVID-19 71/11; ПМС № 189 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2020 г. 71/11;
ПМС № 190 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
71/12; ПМС № 191 за одобряване на – по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. 71/12;
ПМС № 192 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на културата за 2020 г. 71/13;
ПМС № 193 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на труда и социалната политика за 2020 г. 71/13; ПМС № 194 за одобряване
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на – и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. 71/14; ПМС № 196
за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. 71/15; ПМС № 197 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 71/15; ПМС № 198 за одоб
ряване на – по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. 71/16; ПМС № 200 за
одобряване на – и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политик и/бюд жетни програми по бюд жета на
Министерството на правосъдието за 2020 г. 71/18;
ПМС № 201 за одобряване на – и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2020 г. 71/19; ПМС № 206 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г. 73/4; ПМС № 207 за одобряване на – от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2020 г. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
по бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. 73/5; ПМС № 209 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на отбраната за 2020 г. 73/6; ПМС № 210 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. 73/6; ПМС № 211 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2020 г. 73/7; ПМС № 212
за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 73/7; ПМС № 214
за одобряване на – по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. 73/10; ПМС
№ 216 за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 73/13;
ПМС № 219 за одобряване на – и трансфери по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. 74/5; ПМС № 222 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
културата за 2020 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства
за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност 75/12; ПМС
№ 228 за одобряване на – по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г. 75/32; ПМС
№ 229 за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благо
устройството за модернизация на път І-1 (Е79)
„Видин – Ботевг рад“ от км 33+400 до км 102+060
75/33; ПМС № 230 за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. 75/33; ПМС
№ 233 за одобряване на – /трансфери за 2020 г.
за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 285 на Министерския съвет от 2020 г. 77/5;
ПМС № 236 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на отбраната за 2020 г. 77/11;
ПМС № 238 за одобряване на – по бюджета на
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Министерството на правосъдието за 2020 г. 77/11;
ПМС № 239 за одобряване на – по бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. 77/12; ПМС № 243
за одобряване на – по бюджета на Министерския
съвет за 2020 г. 79/28; ПМС № 246 за одобряване
на – по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
79/35; ПМС № 248 за одобряване на – по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за
предоставяне на финансов ресурс за подобряване
на ликвидността на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни
животни, и картофопроизводители, отсрочили
кредитите си и намиращи се в невъзможност да
ги погасят заради възникналата пандемия от
COVID-19, съгласно Временна рамка за мерки
за държавна помощ в подкрепа на икономиката
в условията на сегашния епидемичен взрив от
COVID-19 79/36; ПМС № 250 за одобряване на – /
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
79/37; ПМС № 252 за одобряване на – и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по функционални области/бюджетни програми по бюджета на Националния статистически
институт за 2020 г. 79/47; ПМС № 254 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г. 81/9; ПМС № 257 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на външните работи за 2020 г. 83/5; ПМС № 260
за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. 83/7; ПМС № 261 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г. 83/7; ПМС
№ 263 за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 83/8;
ПМС № 268 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на образованието и науката за
2020 г. 85/17; ПМС № 275 за изменение и допълнение на ПМС № 219 на Министерския съвет от
2020 г. за одобряване на – и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2020 г. 88/4; ПМС № 277 за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община
Севлиево 88/8; ПМС № 281 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 90/16; ПМС № 282 за одобряване
на – за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи за данък
върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014/2020 г.
90/17; ПМС № 283 за одобряване на – /трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата 90/17; ПМС
№ 286 за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 92/30;
ПМС № 289 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
92/32; ПМС № 290 за одобряване на – /трансфе-
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ри за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала“, одобрена с
Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г.
за одобряване на национални програми за развитие на образованието 92/32; ПМС № 301 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2020 г. 96/21; ПМС
№ 302 за одобряване на – по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. 96/21; ПМС
№ 315 за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 100/14;
ПМС № 318 за одобряване на – по бюджета на
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г. 101/50; ПМС № 324
за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 100/64; ПМС
№ 326 за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. за изплащане
на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията 102/5;
ПМС № 327 за одобряване на – /трансфери за
2020 г. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за
одобряване на национални програми за развитие
на образованието 102/5; ПМС № 338 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г. за изплащане на
минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо
възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
104/143; ПМС № 342 за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването
за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни
разпоредители с бюджет по държавния бюджет
за 2020 г. 104/145; ПМС № 346 за одобряване
на – /трансфери за осигуряване на ефективни
противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в
училищата и в центровете за специална образователна подкрепа за сметка на икономии на
разходи и/или трансфери по бюджетите на други
първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г. 106/4; ПМС № 347 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за сметка на икономии на
разходи по бюджетите на други първостепенни
разпоредители с бюджет по държавния бюджет
за 2020 г. 106/10; ПМС № 348 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на отбраната за
2020 г. 106/11; ПМС № 349 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. 106/11; ПМС № 352 за одобряване
на – /трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/
или неотложни разходи за предотв ратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 106/14; ПМС № 353 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. 106/18; ПМС № 357 за одоб
ряване на – по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г. 106/19; ПМС
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№ 360 за одобряване на – /трансфери за 2020 г.
106/21; ПМС № 361 за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряването на водоснабдителната инфраструктура в община Севлиево и в
община Габрово 106/28; ПМС № 373 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г. 108/23; ПМС № 378 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на отбраната за 2020 г. 108/25; ПМС № 379 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на отбраната за 2020 г. 108/25; ПМС № 380 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на туризма за 2020 г. 108/26; ПМС № 381 за одоб
ряване на – по бюджета на Министерството на
туризма за 2020 г. 108/26; ПМС № 384 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г. 108/35; ПМС № 385
за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 108/35; ПМС
№ 390 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. 108/39;
ПМС № 394 за одобряване на – /трансфери за
2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища през
2020 г., приета с ПМС № 50 на Министерския
съвет от 26 март 2020 г. 110/11; ПМС № 398 за
изменение и допълнение на ПМС № 318 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на – по
бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“ за 2020 г. 110/13; ПМС
№ 400 за одобряване на – /трансфери за 2020 г.
110/14; ПМС № 401 за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за
2020 г. 110/16; ПМС № 402 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за сметка на икономии на разходи
и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния
бюджет за 2020 г. 110/16; ПМС № 403 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. 110/19.
Допълнителни средства, ПМС № 377 от 2019 г.
за одобряване на – по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2019 г. 1/5.
Допълнителни трансфери, ПМС № 379 от 2019 г.
за одобряване на – по бюджета на Община Перник
за 2019 г. 3/1; ПМС № 53 за одобряване на – по
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2020 г. 30/18; ПМС № 59 за одобряване на – по
бюджетите на общините за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем
на педагогическите специалисти в институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование 33/7; ПМС № 77 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2020 г. за работа с деца
и ученици от уязвими групи в детските градини
и училищата и за допълнително финансиране
за издръжка на паралелки за придобиване на
квалификация по защитени специалности от
професии и специалности от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на
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пазара на труда 39/4; ПМС № 78 за одобряване
на – за закупуване на познавателни книжки,
учебници, достъп до електронно четими учебници,
учебни комплекти и учебни помагала за децата
и за учениците от I до VII клас включително в
общинските детски градини и училища за 2020 г.
39/11; ПМС № 126 за одобряване на – по бюджета
на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
56/6; ПМС № 141 за одобряване на – по бюджета
на Община Троян за 2020 г. 58/25; ПМС № 142
за одобряване на – по бюджетите на общините
за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала“, одобрена
с Решение № 285 на Министерския съвет от
2020 г. за одобряване на национални програми за
развитие на образованието, и за възстановяване
на транспортните разходи на педагогическите
специалисти, работещи в детските градини в
системата на предучилищното и училищното
образование 58/26; ПМС № 160 за одобряване
на – по бюджетите на общините за 2020 г. за
финансово подпомагане на общините за ремонт,
възстановяване, изграждане и довършване на
военни паметници 67/21; ПМС № 170 за одоб
ряване на – по бюджета на Община Враца за
2020 г. 69/36; ПМС № 175 за одобряване на – по
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2020 г. 69/52; ПМС № 176 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2020 г. 69/52; ПМС
№ 180 за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за
2020 г. за изплащане на обезщетения за умрели/
eвтаназирани животни, унищожени суровини и
храни от животински произход, фуражи, фуражни
суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране
на заболяването Африканска чума по свинете на
територията на Република България 70/42; ПМС
№ 181 за одобряване на – по бюджета на Столичната община за 2020 г. 70/43; ПМС № 185 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за 2020 г. за
закупуване на ваксина срещу заболяването „Син
език“ 71/9; ПМС № 208 за одобряване на – по
бюджети на общини за 2020 г. 73/5; ПМС № 215
за одобряване на – по бюджетите на общините за
2020 г. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Изграждане на училищна
STEM среда“ 73/10; ПМС № 223 за одобряване
на – по бюджетите на общините за 2020 г. за
финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
75/12; ПМС № 226 за одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за
2020 г. 75/32; ПМС № 227 за одобряване на – по
бюджета на Община Сандански за 2020 г. 75/32;
ПМС № 232 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
77/5; ПМС № 247 за одобряване на – по бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за
2020 г. 79/35; ПМС № 249 за одобряване на – по
бюджета на Националния осигурителен институт
за 2020 г. 79/36; ПМС № 253 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2020 г. за финансово
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осигуряване на дейности по национални програми
за развитие на образованието 81/2; ПМС № 258 за
одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 83/6; ПМС № 285
за одобряване на – по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2020 г. 92/30; ПМС
№ 295 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на стипендии 94/3;
ПМС № 299 за одобряване на – по бюджетите на
общините за 2020 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за развитие на
образованието 96/12; ПМС № 300 за одобряване
на – по бюджетите на общините за 2020 г. за
възстановяване на транспортните разходи или на
разходите за наем на педагогическите специалисти
в институциите в системата на предучилищното
и училищното образование 96/17; ПМС № 314 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2020 г. за допълнително финансиране за издръжка
на паралелки за придобиване на квалификация
по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда, и за
финансиране на обхванатите в задължителното
предучилищно образование деца, навършили
4-годишна възраст 100/11; ПМС № 319 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2020 г. за
изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати от труда на директорите на
общинските детски градини, училища, центрове
за подкрепа за личностно развитие и центрове
за специална образователна подкрепа 101/51;
ПМС № 334 за одобряване на – по бюджетите на
общините за 2020 г. за финансово осигуряване
на дейности по национални програми за развитие на образованието 104/133; ПМС № 351 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2020 г. за допълнително финансиране за новите
защитени детски градини и защитени училища,
одобр ени с Решение № 857 на Министерския съвет
от 26 ноември 2020 г. за приемане на списък със
защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021
година, и за финансиране на обхванатите в задължителното преду чилищно образование деца,
навършили 4-годишна възраст 106/13; ПМС № 356
за одобряване на – за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната
власт за 2020 г. 106/19; ПМС № 362 за одобряване
на – по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. 106/29; ПМС № 370 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2020 г. за финансово осигуряване на дейности по
национални програми за развитие на образованието 108/13; ПМС № 382 за одобряване на – за
2020 г. 108/27; ПМС № 397 за одобряване на – по
бюджета на Държавното обществено осигуряване
за 2020 г. 110/13.
Допълнително възнаграждение, Наредба № 8121з1243 за условията и реда за възлагане и отчитане
на изпълнението и/или управлението на проекти
или програми и за формиране и изплащане на – по
чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи 98/40; Наредба за изменение
на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията,
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реда и максималните размери за изплащане на – за
изпълнение на специфични служебни дейности
на държавните служители в МВР 99/14.
Дрехи втора употреба, Наредба за изменение
на Наредба № 27 от 2005 г. за здравните изиск
вания към – 80/7.
Дунав, ПМС № 154 за приемане на Правила
за плаване по река – 67/19.
Дървесина, ПМС № 34 за изменение на ПМС
№ 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на – и
недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от
Закона за горите 19/8; ПМС № 144 за изменение
на ПМС № 343 на Министерския съвет от 2011 г.
за определяне размера на частта от продажната
цена на – и недървесните горски продукти по
чл. 179, ал. 1 от Закона за горите 60/37.
Държавен бюджет, ПМС № 381 от 2019 г. за
изпълнението на – на Република България за
2020 г. 2/11; ПМС № 51 за извършване на промени на утвърдените със Закона за – на Република
България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2020 г., и на максималните размери
на новите задължения, които могат да бъдат
натрупани през 2020 г. по бюджета на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ 30/18; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – на Република България за 2020 г.
34/6; ПМС № 75 за допълнение на ПМС № 381 на
Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението
на – на Република България за 2020 г. 39/3; Закон
за изменение и допълнение на Закона за – на
Република България за 2020 г. 60/20; ПМС № 303
за извършване на промени на утвърдените със
Закона за – на Република България за 2020 г.
максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.,
по бюджета на Министерството на правосъдието
96/22; ПМС № 310 за допълнение на ПМС № 381
на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на – на Република България за 2020 г.
100/8; ПМС № 313 за извършване на промени на
утвърдените със Закона за – на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция
„Електронно управление“ 100/10; Закон за – на
Република България за 2021 г. 104/3; ПМС № 339
за извършване на промени на утвърдените със
Закона за – на Република България за 2020 г.
максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по
бюджета на Министерството на туризма 104/143;
ПМС № 358 за извършване на промени на утвърдените със Закона за – на Република България за
2020 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г.
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
106/20; ПМС № 359 за извършване на промени
на утвърдените със Закона за – на Република
България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
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през 2020 г. по бюджета на Министерството на
икономиката 106/20; ПМС № 365 за извършване
на промени на утвърдените със Закона за – на
Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 г., и максимални размери
на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2020 г., по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и горите
108/11; ПМС № 366 за извършване на промени
на утвърдените със Закона за – на Република
България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2020 г. по бюджета на Министерството на
енергетиката 108/12; ПМС № 376 за извършване на
промяна на утвърдения със Закона за – на Репуб
лика България за 2020 г. максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2020 г. по бюджета на Министерството
на отбраната 108/24; ПМС № 407 за извършване
на промени на утвърдените със Закона за – на
Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министерството на правосъдието 110/32.
Държавен пристанищен контрол, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 12 от
2010 г. за проверките по реда на – 7/148.
Държавен противопожарен контрол, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882
от 2014 г. за реда за осъществяване на – 78/3.
Държавна агенция за закрила на детето, ПМС
№ 280 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 38 на
Министерския съвет от 2001 г. 90/15.
Държавна агенция за научни изследвания и иновации, ПМС № 256 за създаване на – 82/12.
Държавна агенция „Национална сигурност“, ПМС
№ 17 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23
на Министерския съвет от 2008 г. 12/2; Инструкция № І-2 за реда за поддържане на физическата
подготовка на държавните служители в – 14/39;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания,
условията и реда за постъпване на държавна
служба в – 35/10.
Държавна агенция „Разузнаване“, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 51/12.
Държавна агенция „Технически операции“, ПМС
№ 135 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 247 на
Министерския съвет от 2013 г. 57/10.
Държавна администрация, ПМС № 57 за приемане на Кодекс за поведение на служителите
в – 33/3; ПМС № 240 за допълнение на Наредбата
за заплатите на служителите в – , приета с ПМС
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. 78/2.
Държавна комисия по хазарта, ПМС № 231 за
уреждане на отношенията, свързани със закриването на – 77/4.
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Държавни резерви и военновременни запаси, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 65/2.
Държавни служители, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-142 от 2016 г. за
условията и реда за изпращане на – от Министерството на вътрешните работи за изпълнение
на длъжност в институции или в структури на
Европейския съюз и в международни организации 4/38; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на – по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи и размера на началните
и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение 40/51;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на – в
Министерството на вътрешните работи 47/20;
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-310 от
2014 г. за преназначаване на – в Министерството
на вътрешните работи 93/16; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г.
за реда за прекратяване на служебното правоотношение на – в Министерството на вътрешните
работи 93/16; Наредба за допълнение на Наредба
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните
месечни възнаграждения на – по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и размера на началните и
максималните заплати за длъжност на лицата,
работещи по трудово правоотношение 93/16.
Държавно обществено осигуряване, ПМС № 202
за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от – , приета с
ПМС № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
72/2; Закон за изменение на Закона за бюджета
на – за 2020 г. 84/2; ПМС № 312 за одобряване на
допълнителен трансфер по бюджета на – за 2020 г.
100/10; Закон за бюджета на – за 2021 г. 103/23.
Държавно предприятие „Държавна петролна
компания“, ПМС № 404 за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността,
правомощията и задълженията на органите за
управление на – 110/20.
Е
Европейски структурни и инвестиционни фондове, ПМС № 67 за допълнение на ПМС № 162 на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне на
детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани
от – за периода 2014/2020 г. 37/3; Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на
средствата от – 52/39.
Единици за измерване, ПМС № 94 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , разрешени за
използване в Република България, приета с ПМС
№ 275 на Министерския съвет от 2002 г. 46/8.
Екологични щети, Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предот
вратяване и отстраняване на – 96/4.
Експертизи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда
за извършване на съдебномедицинските, съдеб-
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нопсихиатричните и съдебнопсихологичните – ,
включително и за заплащането на разходите на
лечебните заведения 111/10.
Електрическа енергия, Правила за изменение и
допълнение на Правилата за търговия с – 40/64;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2017 г. за регулиране на цените на – 47/22;
Правила за работа на организиран борсов пазар
на – 55/37.
Електронна търговия, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 96/3.
Електронни административни услуги, ПМС
№ 2 за изменение и допълнение на Наредбата
за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и – , приета с ПМС № 3 на
Министерския съвет от 2017 г. 4/2.
Електронни комуникации, ПМС № 72 за приемане на Наредба за дейността по организирането
и осъществяването на – и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна
по електронни комуникационни канали между
организационните единици в Република България
и задграничните є представителства 38/8.
Електронни съобщения, Решение № 89 за изменение и допълнение на Общите изисквания при
осъществяване на обществени – 20/37; Решение
№ 122 за изменение и допълнение на Общите
изискв ания при осъществяване на обществени – 35/10; Решение № 424 за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване
на обществени – 111/19.
Електронни съобщителни мрежи, Решение
№ 158 от 9 април 2020 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на – от
радиослужба радиоразпръскване и съоръженията,
свързани с тях 39/39; Решение № 349 за изменение
и допълнение на Техническите изисквания за работа на – от радиослужби неподвижна-спътникова,
подвижна-спътникова и съоръженията, свързани
с тях 87/38; Решение № 385 за актуализиране на
Списъка на независими консултанти и външни
експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за – и физическа инфраструктура 96/27.
Емисии на парникови газове, ПМС № 320 за
изменение и допълнение на Наредбата за реда и
начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за – от инсталации и за осъществяване
на мониторинг от операторите на инсталации и
авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии, приета с ПМС
№ 265 на Министерския съвет от 2014 г. 101/58.
Енергетика, Закон за допълнение на Закона
за – 38/3; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 57/2; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в – 111/12.
Енергийни обекти, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на – 39/23.
Енергопотребление, ПМС № 157 за изменение
и допълнение на Наредбата за допълнителните
мерки, свързани с прилагането на регламенти,
приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/
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ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за
определяне на изискв ания за екодизайн към
продуктите, свързани с енергопотреблението,
приета с ПМС № 27 на Министерския съвет от
2015 г. 66/7; ПМС № 224 за приемане на Наредба
за енергийното етикетиране на продукти, свързани с – 75/16.
Ж
Железопътен транспорт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за
управление на безопасността в – 12/23; 80/35;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 58 от 2006 г. за правилата за техническата
експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в – 102/53.
Железопътна инфраструктура, Наредба за изменение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и
използване на – 104/148.
Железопътна система, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г.
за постигане на оперативна съвместимост на
националната – с – в рамките на Европейския
съюз 77/103.
Животни, Наредба № 5 за здравните изиск
вания към – , от които се добиват храни 87/15;
Наредба № 8 за условията и реда за извършване
на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и
девастация при ограничаване и ликвидиране на
болестите по – 97/64.
Животновъдни обекти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към – 5/18.
З
Задължения и договори, Закон за допълнение
на Закона за – 102/2.
Закрила на детето, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 99/2.
Заплата, ПМС № 156 за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната – , приета с ПМС № 4 на Министерския
съвет от 2007 г. 66/7; ПМС № 371 за определяне
на минималната – за най-ниската академична
длъжност в държавните висши училища 108/23.
Заплащане на правна помощ, ПМС № 168 за
изменение и допълнение на Наредбата за – ,
приета с ПМС № 4 на Министерския съвет от
2006 г. 69/35.
Заплащане на труда, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и – 7/140; 92/39; ПМС № 343 за приемане
на Наредба за стандартите за – на служителите,
осъществяващи дейности по предоставяне на
социални услуги, които се финансират от държавния бюджет 105/17.
Заповед за изпълнение, Наредба № Н-2 за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на – и други книжа
във връзка със заповедното производство 15/14;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци
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на – , заявление за издаване на – и други книжа
във връзка със заповедното производство 103/112.
Защита на растенията, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 65/10.
Здраве, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 23/2; 44/1; 105/4; Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските
и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона
за – и за реда и условията за тяхното одобряване,
ползване и заплащане 108/91.
Здравеопазване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията,
дейността и условията и реда за финансиране
на експертните съвети и на републиканските
консултанти в системата на – 12/22.
Земеделски и хранителни продукти, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г.
за условията и реда за изпълнение и контрол на
промоционални програми за – 40/48.
Земеделски производители, Закон за изменение
и допълнение на Закона за подпомагане на – 63/2;
103/5; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за
изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова
помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2
от Закона за подпомагане на – 64/18; Наредба за
допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ
за изплащане, или за оттегляне на изплатената
финансова помощ за мерките и подмерките по
чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на – 108/91.
Зоонози, Наредба № 4 за надзор и мониторинг
на – при профилактиката, ограничаването и
ликвидирането им 86/61.
И
Изборен кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 88/2.
Извънредно положение, Закон за мерките и
действията по време на – , обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г. 28/1;
ПМС № 55 за определяне на условията и реда
за изплащане на компенсации на работодатели
с цел запазване на заетостта на работниците и
служителите при – , обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 31/2; Закон
за изменение и допълнение на Закона за мерките
и действията по време на – , обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г. 34/1;
ПМС № 71 за изменение и допълнение на ПМС
№ 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на
компенсации на работодатели с цел запазване на
заетостта на работниците и служителите при – ,
обявено с Решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. 37/22; ПМС № 106 за изменение
и допълнение на ПМС № 55 на Министерския
съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда
за изплащане на компенсации на работодатели
с цел запазване на заетостта на работниците и
служителите при – , обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 50/3; ПМС
№ 151 за определяне на условията и реда за из-
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плащане на средства за запазване на заетостта
на работници и служители след периода на – ,
обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
60/41; ПМС № 278 за изменение и допълнение на
ПМС № 151 на Министерския съвет от 2020 г.
за определяне на условията и реда за изплащане
на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на – , обявено
с решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и извънредната епидемична обстановка,
обявена с Решение № 325 и удължена с Решение
№ 378 на Министерския съвет от 2020 г. 89/10;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
мерките и действията по време на – , обявено
с решение на Народното събр ание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците 98/4;
109/2; ПМС № 325 за определяне на условията и
реда за изплащане на компенсации на работници
и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държав ен орган
временни ограничения за осъществяването им
в периода на обявено – или обявена извънр една
епидемична обстановка 100/65.
Имунизации, Наредба за допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за – в Република България 108/91.
Инвестиции, ПМС № 297 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на – , приет с ПМС № 221 на
Министерския съвет от 2007 г. 95/7.
Инвестиционни посредници, Наредба № 38 за
изискванията към дейността на – 51/39.
Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията на дейността на – и за дейността
на администрацията и на експертите 67/32.
Институти, ПМС № 74 за откриване на – в
структурата на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ 39/3.
Информационни фондове, Инструкция № І-4
за достъпа на Държавна агенция „Национална
сигурност“ до – на Министерството на образованието и науката 37/71.
Информация от обществения сектор, ПМС
№ 150 за изменение и допълнение на Наредбата
за стандартните условия за повторно използване
на – и за нейното публикуване в отворен формат,
приета с ПМС № 147 от 2016 г. 60/39.
Й
Йонизиращи лъчения, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 32 от 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален
дозиметричен контрол на лицата, работещи с
източници на – 109/46; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 28 от 2005 г. за
условията и реда за регистрация, обработка и
съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили
в среда на – 110/40.
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Кадастър и имотен регистър, ПМС № 245 за
приемане на Наредба за условията и реда за
създаване, поддържане и ползване на информационните системи на – , за достъпа до данните в
тях и достъпа до данните в други специализирани
информационни системи 79/29; Наредба № Н-4 за
условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между – 103/109.
Канцерогени и мутагени, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за
защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на – при работа 5/23.
Категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, ПМС № 139 за
приемане на Наредба за изискв анията към – ,
за реда за определяне на категория, както и за
условията и реда за регистриране на стаи за гости
и апартаменти за гости 59/5.
Квалификация по професията „Актьор“, Наредба
№ 3 за придобиване на – 30/23.
Квалификация по професията „Ветеринарен лаборант“, Наредба № 17 за придобиване на – 73/22.
Квалификация по професията „Графичен дизайнер“, Наредба № 9 за придобиване на – 53/51.
Квалификация по професията „Инструктор-декоратор“, Наредба № 19 за придобиване на – 76/14.
Квалификация по професията „Компютърен аниматор“, Наредба № 20 за придобиване на – 77/81.
Квалификация по професията „Компютърен
график“, Наредба № 10 за придобиване на – 53/70.
Квалификация по профес ията „Консултант
козметични, парфюмерийни, биологични продукти
и битова химия“, Наредба № 25 за придобиване
на – 100/19.
Квалификация по професията „Маникюристпедикюрист“, Наредба № 15 за придобиване
на – 60/46.
Квалификация по професията „Машинен техник“,
Наредба № 18 за придобиване на – 74/5.
Квалификация по професията „Модист“, Наредба
№ 8 за придобиване на – 37/32.
Квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“, Наредба № 13 за придобиване
на – 56/22.
Квалификация по професията „Монтьор на
подемно-транспортна техника“, Наредба № 21 за
придобиване на – 78/25.
Квалификация по професията „Оператор в дървообработването“, Наредба № 4 за придобиване
на – 32/13.
Квалификация по професията „Организатор
интернет приложения“, Наредба № 12 за придобиване на – 55/19.
Квалификация по професията „Офис мениджър“,
Наредба № 11 за придобиване на – 54/40.
Квалификация по професията „Помощник в
строителството“, Наредба № 6 за придобиване
на – 34/18.
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Квалификация по професията „Помощник-въз
питател“, Наредба № 5 за придобиване на – 33/21.
Квалификация по професията „Ресторантьор“,
Наредба № 2 за придобиване на – 29/24.
Квалификация по професията „Социален асистент“, Наредба № 14 за придобиване на – 59/118.
Квалификация по професията „Строителен
техник“, Наредба № 7 за придобиване на – 36/45.
Квалификация по професията „Търговски представител“, Наредба № 22 за придобиване на – 79/68.
Квалификация по професията „Фризьор“, Наредба
№ 16 за придобиване на – 61/18.
Класифицирана информация, ПМС № 41 за
изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на – , приета с ПМС
№ 263 на Министерския съвет от 2003 г. 21/11;
ПМС № 251 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на – ,
приет с ПМС № 276 на Министерския съвет от
2002 г. 79/43.
Климат, Закон за изменение и допълнение на
Закона за ограничаване изменението на – 25/2.
Кодекс за разследване на морски произшествия
и морски инциденти, – 98/28.
Кодекс за устойчивост в неповредено състояние, – 108/42.
Кодекс на Морската трудова конвенция от
2006 г., Изменения от 2018 г. на – 90/31.
Кодекс на труда, Закон за изменение и допълнение на – 107/2.
Командировки, ПМС № 163 за изменение и
допълнение на Наредбата за дългосрочните – в
чужбина, приета с ПМС № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. 68/11.
Комисия за енергийно и водно регулиране, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
дейността на – и на нейната администрация 23/3.
Комисия за защита на личните данни, Правилник за изменение на Правилника за дейността
на – и на нейната администрация 52/43.
Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване
или отказ от издаване на разрешение за извършване
на развъдна дейност, Правилник за организацията
и дейността на – 56/15.
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество,
Инструкция № 2 за взаимодействие между – и
Служба „Военна полиция“ към министъра на
отбраната за изпълнение на дейностите по глава
девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество 49/20;
Инструкция № 1 за условията, реда и сроковете
за осъществяване на взаимодействие между – ,
Прокуратурата на Република България, Министерството на финансите, Министерството на вът
решните работи, Държавна агенция „Национална
сигурност“ и Инспектората към Висшия съдебен
съвет 51/68; Инструкция № 3 за взаимодействие
между – и Държавна агенция „Разузнаване“ (поверително) 87/38.

БРОЙ 111

Комисия за регулиране на съобщенията, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – и на нейната администрация 7/13.
Комуникационни и информационни системи,
ПМС № 28 за приемане на Наредба за сигурността на – 18/13.
Конвенция, – на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други
спортни мероприятия 45/2.
Конвенция за статута на лицата без гражданство, Закон за оттегляне на резервата, направена
от Република България по чл. 31 от – , приета в
Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60
от 7 август 2012 г.) 83/2.
Конституционен съд, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организацията
на дейността на – 30/2.
Консултативен съвет във връзка с Европейската
зелена сделка, ПМС № 86 за създаване на – 40/28.
Концесионно възнаграждение, ПМС № 111 за
приемане на Методика за определяне размера
на намалението на дължимото – и на наемна
цена за 2020 г., съответстващо на намалението
на цените на чадър и шезлонг за летен сезон
2020 г., и за удължаване срока на концесията и
на наема 50/5.
Координационен съвет по участието на Република
България в дейността на Съвета на Европа, ПМС
№ 8 за закриване на – 9/19.
Кораби, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на – и
корабопритежателите 7/141; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г.
относно правилата за безопасност и стандартите
за пътническ ите – 7/150; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 22 от 2018 г. за
техническ ите изисквания към – , плаващи по
вътрешните водни пътища 15/25; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г.
за реда за посещение, маневриране и престой
на – в пристанищата и рейдовете, за товарене и
разтоварване, за качване на – и слизане на брега
на екипажа, на пътниците или други лица, както
и за връзка на – с брега 56/45.
Корабоплаване, Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското – 108/4.
Корупция, ПМС № 21 за изменение на ПМС
№ 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг
на борбата с – и организираната престъпност,
съдебната реформа и върховенство на закона и
на Съвет за координация и сътрудничество 14/12.
Кредитни рейтинги, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на – на банките и за определяне
на държавите, международните финансови организации, пазарите и индекс ите на тези пазари
съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване 7/28; 81/35.
Култура, Закон за изменение и допълнение на
Закона за закрила и развитие на – 52/39.
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Културни ценности, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за реда за
издаване на разрешения за износ, временен износ
и временно изнасяне на движими – и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното
наследство за изнасяне и временно изнасяне 37/31.
Л
Лабораторно изпитване на храни, Наредба № 7
за условията и реда за вземане на проби и – 89/16.
Лекарства, Наредба за отменяне на Наредба
№ 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Нацио
налната здравноосигурителна каса заплаща – ,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично 43/4.
Лекарствени продукти, ПМС № 30 за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на – ,
приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от
2013 г. 19/6; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условият а,
реда, механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на – ,
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
19/17; Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на – по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за – в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично
от НЗОК 31/15; Закон за изменение и допълнение на Закона за – в хуманната медицина 67/3;
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и отпускане
на – 91/19; Наредба за допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и
критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на – , медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на
превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК 106/37; Наредба за допълнение
на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на – 107/49; Наредба за
изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията
и реда за унищожаването, преработването или
използването за други цели на – 111/10.
Летливи органични съединения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г.
за ограничаване емисиите на – при съхранение,
товарене или разтоварване и превоз на бензини
95/32; Наредба за изменение на Наредба № 7 от
2003 г. за норми за допустими емисии на – , изпускани в околната среда, главно в атмосферния
въздух в резултат на употребата на разтворители
в определени инсталации 95/36.
Лечебни заведения, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 54/5; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г.
за изискванията към – , които извършват обу-
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чение на студенти и специализанти 68/18; 71/7;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване,
за които Министерството на здравеопазването
субсидира – , и за критериите и реда за субсидиране на – 83/128; Закон за изменение на Закона
за – 85/6.
Лечение на български граждани, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за
реда за заплащане от държавния бюджет на – за
заболявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване 73/21.
Личен знак, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. за
вида на – , за условията и реда за ползването му
и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството
на вътрешните работи 9/73; Инструкция за допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. за
вида на – , за условията и реда за ползването му
и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството
на вътрешните работи 107/49.
Линия на бедност за страната, ПМС № 264 за
допълнение на Методиката за определяне на – ,
приета с ПМС № 241 на Министерския съвет от
2019 г. 83/8; ПМС № 265 за определяне размера
на – за 2021 г. 84/3.
Лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за
краткосрочно настаняване, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-986 от
2014 г. за организацията и реда за съпровождане
на – 88/13.
Лична помощ, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 103/7.
М
Маслодайна роза, Закон за – 9/2.
Материално подпомагане, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за – в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 24/2.
Медиатори, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията
и реда за одобряване на организациите, които
обучават – ; за изискванията за обучение на – ;
за реда за вписване, отписване и заличаване
на – от Единния регистър на – и за процедурните и етични правила за поведение на – 15/23;
Наредба № 1 за изискванията за дейността на
здравните – 75/56.
Медицинска експертиза, ПМС № 241 за допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС № 120
на Министерския съвет от 2017 г. 79/27.
Медицинска помощ, ПМС № 307 за одобряване
на мерки за осигуряване на равнопоставен достъп
на гражданите до – 97/5; ПМС № 374 за изменение
и допълнение на Наредбата за осъществяване
правото на достъп до – , приета с ПМС № 119 на
Министерския съвет от 2006 г. 107/15.
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Международен договор (LOA) BU-B-UCA, – „Лицензи и техническа поддръжка на системата за
конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict
& Tactical Simulation), включващи лицензи за
операционна система „Linux“, версия Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване
на новото оборудване“ 11/12.
Международен договор (LOA) BU-B-UCB, – „Материали, доставка на оборудване, софтуерни
актуализации, услуги и обучение за поддръжка
на Комплектомобилна производствена линия за
метални конструкции (Material, Supply Equipment,
Software Updates, Services and Training to support
the Ultimate Building Machine)“ 12/6.
Международен кодекс за безопасен превоз на
насипно зърно, – 82/41.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове
в наливно състояние (Кодекс IGC), Изменения
на – 83/9.
Международен кодекс за сигурност на корабите
и пристанищните съоръжения (ISPS Code), – 97/6.
Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code), – 86/12; Изменения
към – 86/32; Изменения към – 86/36; Изменения
към – 86/37; Изменения към – 86/41; Изменения
към – 86/46; Изменения към – 86/51; Изменения
към – 86/56.
Международен кодекс за спасителни средства
(LSA), Изменения към – 85/46.
Международен кодекс за спасителни средства
(LSA Code), – 85/20; Изменения към – 85/50; Изменения към – 85/55; Изменения към – 85/56;
Изменения към – 85/57; Изменения към – 85/59.
Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване
на замърсяването (Международен кодекс за управ
ление на безопасността (ISM Code), Изменения
към – 102/38; Изменения към – 102/49; Изменения
към – 102/49; Изменения към – 102/50; Изменения
към – 102/53.
Международна конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г., Изменения
към – с измененията и допълненията 82/13; Изменения към – с измененията и допълненията 82/19;
Изменения към – с измененията и допълненията
82/21; Изменения към – с измененията и допълненията 82/22; Изменения към – с измененията
и допълненията 82/38.
Международна статистическа класификация на
болестите и проблемите, свързани със здравето –
десета ревизия, Наредба за изменение на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на – 49/20.
Меморандум за разбирателство, – межд у Министерството на младежта и спорта на Република
България и Министерството на младежта и спорта
на Република Сърбия за сътрудничество в областта на младежта и спорта 4/37; Изменение № 1
към – между Министерството на отбраната на
Република България и Организацията на НАТО
за комуникации и информация (NCIO), представ
лявана от Агенцията на НАТО за комуникации
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и информация (NCIА) относно сътрудничество
в областта на C4ISR (командване, управление,
комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и войсково разузнаване) 50/12; – относно
сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за
борба с корупцията 87/13; Протокол за изменение
на – относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна
Европа за борба с корупцията 87/14.
Мерки срещу изпирането на пари, Инструкция № І-1 за реда за извършване на съвместни
проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6,
т. 1 от Закона за – от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
и Българската народна банка по прилагането на
мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
13/46; ПМС № 42 за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за – , приет
с ПМС № 357 на Министерския съвет от 2018 г.
21/19; Инструкция № I-7 за реда за извършване на
съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от
Закона за – от Специализирана административна
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ и Комисията
за финансов надзор 50/13.
Месечни възнаграждения, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г.
за размера на основните – на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи и
размера на началните и максималните заплати
за длъжност на лицата, работещи по трудово
правоотношение 3/18.
Местни данъци и такси, Закон за изменение
на Закона за – 71/6.
Местно самоуправление и местна администрация, Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 70/2; 107/13.
Механизъм за възлагането и изпълнението на
научни консултации от Българската академия на
науките, ПМС № 3 за създаване и функциониране на – 5/2.
Минимална работна заплата, ПМС № 331 за
определяне размера на – за страната 103/52.
Министерски съвет, ПМС № 45 за допълнение
на Устройствения правилник на – и на неговата
администрация, приет с ПМС № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 25/18.
Министерство на външните работи, ПМС
№ 203 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 202
на Министерския съвет от 2013 г. 72/5.
Министерство на вътрешните работи, ПМС
№ 104 за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – , приет с ПМС
№ 207 на Министерския съвет от 2014 г. 48/17;
Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 60/3; 85/2; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-282 от 2018 г.
за определяне вида, условията и реда за издаване
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и ползване на служебните карти в – 90/37; ПМС
№ 304 за изменение и допълнение на ПМС № 260
на Министерския съвет от 2015 г. за определяне
районите на действие на областните дирекции
на – 97/1; ПМС № 308 за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на – , приет с ПМС № 207 на Министерския
съвет от 2014 г. 99/3; Инструкция № 4 за реда и
сроковете за осъществяване на взаимодействието
между – и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (поверително) 103/113.
Министерство на здравеопазването, ПМС № 309
за изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 55 на Министерския съвет от
2019 г. 99/8.
Министерство на икономиката, ПМС № 52 за
одобряване на промени по бюджета на – за 2020 г.
във връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество 30/18.
Министерство на отбраната, ПМС № 11 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. 9/27; ПМС № 269 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 5 на Министерския съвет от
2014 г. 85/17; Инструкция № И-4 за пропускателния режим в сградите на – 88/18.
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, ПМС № 7 за одобряване на
промени по бюджета на – за 2020 г. във връзка
с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала
„Български ВиК холдинг“ – ЕАД, София 7/14;
ПМС № 136 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 171
на Министерския съвет от 2017 г. 57/12.
Министерство на туризма, ПМС № 336 за
одобряване на промени на утвърдените разходи
за персонал по бюджета на – за 2020 г. 104/142.
Министерство на финансите, ПМС № 140 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 353 на Министерския
съвет от 2016 г. 58/23.
Митнически органи, Инструкция за изменение
на Инструкция № 2 от 2015 г. за организацията
и реда за осъществяване на конвойната дейност
от – 39/38.
Митнически освобождавания, ПМС № 80 за
допълнение на ПМС № 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52,
53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за
установяване на система на Общността за – (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10 декември
2009 г.) 39/16; ПМС № 237 за изменение и допълнение на ПМС № 75 на Министерския съвет
oт 2007 г. за прилагане на чл. 43 – 52, 53, 55, 57,
59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009
на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване
на система на Общността за – (кодифицирана
версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.) 77/11; ПМС
№ 332 за изменение и допълнение на ПМС № 75
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на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане
на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74
от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от
16 ноември 2009 г. за установяване на система
на Общността за – (кодифицирана версия) (ОВ,
L 324 от 10 декември 2009 г.) 103/52.
Морски води, ПМС № 19 за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната
среда в – , приета с ПМС № 273 на Министерския
съвет от 2010 г. 14/7.
Морски лица, Наредба за изменение на Наредба
№ 6 от 2012 г. за компетентност на – в Република
България 71/111.
Морски пространства, вътрешни водни пътища
и пристанища, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – на Република България 104/83.
Музейни фондове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2009 г. за формиране
и управление на – 87/20.
Н
Наземни мрежи, Решение № 283 за изменение и
допълнение на Техническите изисквания за работа
на – , позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги 75/63.
Наказания и задържане под стража, Закон за
изменение и допълнение на Закона за изпълнение
на – 105/6.
Наказателен кодекс, Закон за изменение и
допълнение на – 23/2.
Наказателно производство, ПМС № 56 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за защита на лица, застрашени във
връзка с – , приет с ПМС № 242 на Министерския
съвет от 2018 г. 31/5.
Наказателно-процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 103/3.
Наркотични, ПМС № 255 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като – , приета с ПМС
№ 293 на Министерския съвет от 2011 г. 81/9.
Национален борд за разследване на произшествия
във въздушния, водния и железопътния транспорт,
ПМС № 6 за създаване на – и за приемане на
Правилник за дейността, структурата и организацията на – 7/4.
Национален военен университет „Васил Левски“,
ПМС № 152 за отменяне на Правилника за устройството и дейността на – , приет с ПМС № 200 на
Министерския съвет от 2003 г. 62/21; Правилник
за устройството и дейността на – 63/14.
Национален инспекторат по образованието,
ПМС № 382 от 2019 г. за изменение на Правилника
за устройството и функциите на – , приет с ПМС
№ 36 на Министерския съвет от 2018 г. 2/132.
Национален осигурителен институт, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на – 7/12; Инструкция
за изменение и допълнение на Инструкция № 1
от 2015 г. за реда и начина за осъществяване на
контролно-ревизионна дейност от контролните
органи на – 92/42.
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Национален рамков договор, – № РД-НС-01-3
от 2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз за 2020/2022 г. 4/3; – № РДНС-01-4 от 2019 г. за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2020/2022 г.
7/15; Договор № РД-НС-01-4-1 за изменение и
допълнение на – за медицинск ите дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2020/2022 г.
18/32; Договор № РД-НС-01-3-1 за изменение и
допълнение на – за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2020/2022 г.
36/4; Договор № РД-НС-01-4-2 за изменение и
допълнение на – за медицинск ите дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2020/2022 г.
36/6; Договор № РД-НС-01-4-3 за изменение
и допълнение на – за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2020/2022 г.
40/36; Договор № РД-НС-01-3-2 за изменение и
допълнение на – за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2020/2022 г.
77/17; Договор № РД-НС-01-4-4 за изменение
и допълнение на – за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2020/2022 г.
77/23; Договор № РД-НС-01-4-5 за изменение
и допълнение на – за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2020/2022 г.
100/67; Договор № РД-НС-01-3-3 за изменение и
допълнение на – за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2020/2022 г.
105/36; Договор № РД-НС-01-4-6 за изменение
и допълнение на – за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2020/2022 г.
105/37; Договор № РД-НС-01-3-4 за изменение и
допълнение на – за денталните дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020/2022 г. 111/2.
Национален съвет по храните, Правилник за
организацията на дейността на – 106/30.
Национален фонд „Култура“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси
за предоставяне на средства от – 79/67.
Национален център за информация и документация, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на – 21/40.
Национална база данни „Население“, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 14 от
2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп
на орган ите на съдебната власт до Регистъра на
населението – , 4/51.
Национална здравноосигурителна каса, Закон за
допълнение на Закона за бюджета на – за 2020 г.
84/2; Закон за бюджета на – за 2021 г. 103/10.
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Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019/2023 г., Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 6 от
2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по – 4/38; 24/2; 48/8; 56/18; 63/70;
100/74; Наредба за изменение на Наредба № 6 от
2018 г. за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по – 85/60.
Национална програма по пчеларство за периода
2020/2022 г., Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2019 г. за условията и реда
за прилагане на мерките от – 59/117.
Национална служба за охрана, ПМС № 15 за
изменение на ПМС № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението
за звание на офицерите и сержантите в – 10/4;
ПМС № 323 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с
ПМС № 131 на Министерския съвет от 2016 г.
100/61; ПМС № 383 за одобряване на промени
на утвърдените разходи за персонал по бюджета
на – за 2020 г. 108/34.
Неделни училища, ПМС № 270 за изменение
и допълнение на ПМС № 90 на Министерския
съвет от 2018 г. за българските – в чужбина 85/18.
Независим финансов одит, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 18/3.
Необлагодетелствани райони, ПМС № 25 за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за – и териториалния им
обхват, приета с ПМС № 30 на Министерския
съвет от 2008 г. 16/3.
Нефт, Закон за изменение и допълнение на
Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с – и продукти
от нефтен произход 9/12; Наредба за изменение
и допълнение на Нар едба № РД-04-2 от 2019 г.
за реда и условията за водене на регистър на
лицата, осъществяващи икономически дейности,
свързан и с – и продукти от нефтен произход 31/6;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
запасите от – и нефтопродукти 51/2.
Нормативни актове на Министерския съвет,
ПМС № 131; за допълнение на – 56/9.
ПМС № 23; ПМС № 329; за изменение на – 15/14;
103/42.
ПМС № 9; ПМС № 10; ПМС № 13; ПМС № 18;
ПМС № 29; ПМС № 38; ПМС № 93; ПМС № 123;
ПМС № 293; ПМС № 298; ПМС № 321; ПМС
№ 344; за изменение и допълнение на – 9/19; 9/24;
9/57; 12/3; 18/30; 20/3; 46/7; 54/26; 93/2; 96/11;
100/59; 105/21.
ПМС № 110; за отменяне на – 50/4.
Нота, – за присъединяване на Министерството
на отбраната на Република Хърватия към Меморандума за разбирателство между Министерството
на отбраната на Република Естония, министъра на
отбраната на Кралство Белгия, Министерството
на отбраната на Република България, Националната агенция за информационна и кибер сигурност на Чешката република, Министерството на
отбраната на Дания, министъра на отбраната на
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Република Франция, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на
Република Унгария, Министерството на отбраната
на Италианската република, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството
на националната отбрана на Република Литва,
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана
на Република Полша, министъра на националната
отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на Словашката
република, министъра на отбраната на Кралство
Испания, Генералния щаб на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното
кралство и Департамента по отбрана на Съединените американски щати, както и Щаба на
Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО 73/17; – за
присъединяване на Министерството на отбраната на Република Словения към Меморандума
за разбирателство между Министерството на
отбраната на Република Естония, министъра на
отбраната на Кралство Белгия, Министерството
на отбраната на Република България, Националната агенция за информационна и кибер сигурност на Чешката република, Министерството на
отбраната на Дания, министъра на отбраната на
Република Франция, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на
Република Унгария, Министерството на отбраната
на Италианската република, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството
на националната отбрана на Република Литва,
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана
на Република Полша, министъра на националната
отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на Словашката
република, министъра на отбраната на Кралство
Испания, Генералния щаб на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното
кралство и Департамента по отбрана на Съединените американски щати, както и Щаба на
Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО 73/18; – за
присъединяване на Министерството на отбраната
на Черна гора към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на
Република Естония, министъра на отбраната на
Кралство Белгия, Министерството на отбраната
на Република България, Националната агенция
за информационна и кибер сигурност на Чешка-
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та република, Министерството на отбраната на
Дания, министъра на отбраната на Република
Франция, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република
Гърция, Министерството на отбраната на Република Унгария, Министерството на отбраната
на Италианската република, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството
на националната отбрана на Република Литва,
министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, министъра на националната отбрана
на Република Полша, министъра на националната
отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на Словашката
република, министъра на отбраната на Кралство
Испания, Генералния щаб на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното
кралство и Департамента по отбрана на Съединените американски щати, както и Щаба на
Върховния командващ на Съюзното командване
на НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за
изследване, изграждане и усъвършенстване на
способности по киберзащита на НАТО 73/20.
Нотариуси, Закон за допълнение на Закона
за – и нотариалната дейност 107/2.
О
Обекти на интелектуална собственост, ПМС
№ 61 за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за
целите на стопанската реализация на резултатите
от научни изследвания и – 33/14.
Области на политики, ПМС № 186 за одоб
ряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на финансите
за 2020 г. 71/9; ПМС № 195 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2020 г. 71/14; ПМС
№ 244 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г. 79/28; ПМС
№ 284 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
финансите за 2020 г. 92/29; ПМС № 292 за одоб
ряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. 93/2; ПМС № 317 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г. 101/50;
ПМС № 337 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2020 г. 104/142; ПМС
№ 340 за одобряване на вътрешнокомпенсирани

С Т Р.

102

С П РА В О Ч Н И К Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 2 0 Г.

промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2020 г. 104/144; ПМС
№ 341 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г. 104/144; ПМС № 350 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационн ите технологии и съобщенията
за 2020 г. 106/12; ПМС № 367 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на финансите за 2020 г. 108/12;
ПМС № 368 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. 108/13; ПМС № 369
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. 108/13; ПМС № 372 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2020 г. 108/23; ПМС № 375 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2020 г. 108/24; ПМС
№ 377 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството
на енергетиката за 2020 г. 108/24; ПМС № 389
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по – /бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. 108/39; ПМС № 395 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата
за 2020 г. 110/12; ПМС № 396 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
110/13; ПМС № 399 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по – /бюджетни програми на Министерството
на външните работи за 2020 г. 110/14.
Областни администрации, ПМС № 90 за изменение на Устройствения правилник на – 42/44.
Областни дирекции „Земеделие“, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – 40/44; Правилник за изменение
на Устройствения правилник на – 97/64.
Обществени поръчки, ПМС № 49 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 73 на Министерския съвет от 2016 г. 29/2; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 107/6.
Обществени пътнически превози, ПМС № 262
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прила-
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гането на цени за – по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на – по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други
райони и за издаване на превозни документи за
извършване на превозите, приета с ПМС № 163
на Министерския съвет от 2015 г. 83/8.
Обществено осигуряване, ПМС № 199 за изменение и допълнение на Наредбата за – на самоосигуряващите се лица, българските граждани
на работа в чужбина и морските лица, приета с
ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 71/17.
Обществен превоз на пътници и товари, Наредба
за допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за – на
територията на Република България 60/79.
Общообразователна подготовка, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 5 от
2015 г. за – 79/85.
Овощен посадъчен материал, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за
търговия на – и овощни растения, предназначени
за производство на плодове на пазара на Европейския съюз 30/23; 63/42.
Одитни комитети, Наредба № 1 за условията
и реда за съставяне и поддържане на регистъра
на – в предприятията от обществен интерес
74/99; Наредба № 2 за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на – на
предприятията от обществен интерес 74/102;
ПМС № 276 за изменение и допълнение на Наредбата за процедурата за определяне на състава
и дейността на – в организациите от публичния
сектор, приета с ПМС № 24 на Министерския
съвет от 2017 г. 88/5.
Одитори, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията
за публичен надзор над регистрираните – 91/12.
Околна среда, Закон за изменение и допълнение
на Закона за опазване на – 54/2; 102/2.
Оперативна програма „Иновации и конкуренто
способност“ 2014/2020, ПМС № 91 за реда и начина
на проверка на документите, представяни от
кандидатите за безвъзмездна финансова помощ
и бенефициентите по – , във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията
за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
43/2; ПМС № 109 за допълнение на ПМС № 91 на
Министерския съвет от 2020 г. за реда и начина
на проверка на документите, представяни от
кандидатите за безвъзмездна финансова помощ
и бенефициентите по – , във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите по чл. 26,
ал. 1 от Закона за управление на средствата
от европейските структурни и инвестиционни
фондове 50/4.
Оръжия, ПМС № 44 за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с – , боеприпасите,
взривните вещества и пиротехн ическите изделия
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и контрола над тях във и от Въор ъжените сили
на Република България, приета с ПМС № 278 на
Министерския съвет от 2010 г. 25/9; ПМС № 60
за приемане на Наредба за условията и реда за
осъществяване на дейностите, свързани с – и
боеприпаси, и контрола над тях в Държавна
агенция „Технически операции“ 33/11; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031
от 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на
огнестрелни – за културни цели и колекциониране 47/18; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – , боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия 100/2.
Основни групи храни, ПМС № 118 за изменение
и допълнение на ПМС № 70 на Министерския
съвет от 2020 г. за осигуряване на – , произведени на територията на Република България, във
веригите от магазини, представляващи търговски
обекти 54/20.
Осъдени лица, Наредба за отменяне на Наредба
№ 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване
заемането на отчетнически, материалноотговорни
и други длъжности от – 61/54.
Отбрана и въоръжени сили, ПМС № 162 за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – на Република България,
приет с ПМС № 46 на Министерския съвет от
2010 г. 67/26.
Отбранителни продукти, Наредба № Н-9 за условията и реда за осъществяване на управлението
на жизнения цикъл на – в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия 66/9.
Отпадъци, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране
на – 26/35; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностит е
по – , както и реда за водене на публични регистри 30/51; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на – 86/66;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2013 г. за условията и изискванията за
изграждането и експлоатацията на инсталации
за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне
на – 100/86.
Официална сортова листа на Република България, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване и отписване
на сортовете растения във и от – 40/45.
Охрана, Инструкция № И-1 за условията и
реда за организиране и осъществяване – на съдии
36/75; Инструкция № И-2 за условията и реда за
организиране и осъществяване – на прокурори
и следователи 36/79.
Оценка на въздействието, ПМС № 266 за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата
и методологията за извършване на – , приета с
ПМС № 301 на Министерския съвет от 2016 г. 84/3.
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Пазарен риск, ПМС № 112 за изменение и допълнение на списъка на държавите с – по чл. 5,
ал. 1 от Закона за експортното застраховане,
приет с ПМС № 124 на Министерския съвет от
2007 г. 50/7.
Пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса, Наредба за допълнение на Наредба № 9 от
2019 г. за определяне на – 38/40.
Паспорти, Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 2006 г. за издаването на дипломатически и служебни – от Министерството на
външните работи на Република България 111/19.
Патенти, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – и регистрацията на полезните
модели 92/2.
Патентно ведомство на Република България,
Правилник за изменение на Устройствения правилник на – 80/7.
Пациенти, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за
упражняване правата на – при трансгранично
здравно обслужване 110/44.
Пенсии, ПМС № 217 за изменение и допълнение на Наредбата за – и осигурителния стаж,
приета с ПМС № 30 на Министерския съвет от
2000 г. 74/2.
Пенсиониране, Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за
прилагане на Наредбата за категоризиране на
труда при – 110/61.
План за развитие на въоръжените сили до
2020 г., ПМС № 274 за изменение и допълнение
на ПМС № 382 на Министерския съвет от 2015 г.
за приемане на – 86/11.
Платежни инструменти, Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда
за откриване на платежни сметки, за изпълнение
на платежни операции и за използване на – 38/58.
Платежни системи, Закон за изменение и
допълнение на Закона за платежните услуги
и – 13/7; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 2018 г. за издаване на лицензи
и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19
от Закона за платежните услуги и – и за изиск
ванията към дейността на операторите на – с
окончателност на сетълмента 38/58.
Платен годишен отпуск, ПМС № 20 за изменение на Наредбата за определяне на видовете
работи, за които се установява допълнителен – ,
приета с ПМС № 267 на Министерския съвет от
2005 г. 14/12.
Повърхностни води, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на – 85/66.
Подземни богатства, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 79/3.
Подлежащи на вписване обстоятелства, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 15 от
2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите
от Комисията за финансов надзор и за – 30/59.
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Посевен материал, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на – от зеленчукови култури на пазара на
Европейския съюз 17/42; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за
търговия на – от фуражни култури на пазара на
Европейския съюз 57/20.
Потребители, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 13/2.
Пощенски марки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията
и реда за издаване и пускане в употреба на – ,
на пощенски продукти и на специални пощенски
печати и за изваждане от употреба на – 103/112.
Преброяване, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – на населението и жилищния фонд
в Република България през 2021 г. 109/2.
Превозни средства, ПМС № 69 за изменение
и допълнение на Наредбата за излезлите от
употреба моторни – , приета с ПМС № 11 на
Министерския съвет от 2013 г. 37/19; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 60 от
2009 г. за одобряване типа на нови моторни – и
техните ремаркета 40/52; Наредба за допълнение
на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране,
отчет, спиране от движение и пускане в движение,
временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните – и ремаркета,
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
за регистрираните пътни превозни средства 48/24;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване
на свидетелство за управление на моторни – ,
отчета на водачите и тяхната дисциплина 67/36;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за
проверка на техническата изправност на пътните – 80/43; Наредба за допълнение на Наредба
№ І-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета
на моторните – , собственост на чуждестранни
физически и юридически лица 83/128; Наредба
за допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за
одобряване типа на нови моторни – и техните ремаркета 87/37; Наредба за допълнение на Наредба
№ І-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване
на свидетелство за управление на моторни – ,
отчета на водачите и тяхната дисциплина 95/31;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни
и/или тежки пътни – 108/92; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г.
за регистриране, отчет, спиране от движение и
пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията
на моторните – и ремаркета, теглени от тях, и
реда за предоставяне на данни за регистрираните
пътни – 110/39.
Представителни сдружения на потребителите,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на финансови средства на – от
държавата 76/11.
Предучилищно и училищно образование, ПМС
№ 46 за определяне на минимални диференци-
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рани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност на деца и учащи в
институции в системата на – и във висшите училища 26/18; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и
документите за системата на – 26/34; ПМС № 73
за допълнение на Наредбата за финансирането на
институциите в системата на – , приета с ПМС
№ 219 на Министерския съвет от 2017 г. 37/23;
ПМС № 235 за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на – ,
приета с ПМС № 219 на Министерския съвет от
2017 г. 77/10; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 82/2; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на – 87/36; ПМС № 287 за изменение
и допълнение на Наредбата за финансирането на
институциите в системата на – , приета с ПМС
№ 219 на Министерския съвет от 2017 г. 92/30.
Предучилищно образование, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г.
за – 85/60; Наредба за допълнение на Наредба № 5
от 2016 г. за – 95/31.
Приобщаващо образование, ПМС № 100 за изменение и допълнение на Наредбата за – , приета
с ПМС № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
48/14; ПМС № 291 за изменение и допълнение
на Наредбата за – , приета с ПМС № 232 на Министерския съвет от 2017 г. 92/36.
Пристанища, Наредба № 8 за преместваемите обекти и за информационните, рекламните
и монументално-декоративните елементи на
територията на – 14/3; Задължителни правила
за българските – на река Дунав 40/53; ПМС
№ 174 за изменение и допълнение на Наредбата
за организацията за осъществяване на граничен
паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в – на Република
България, обслужващи кораби от международно
плаване, приета с ПМС № 186 на Министерския
съвет от 2012 г. 69/39.
Програма за морско дело и рибарство за пери
ода 2014/2020 г., ПМС № 221 за условията и реда
за отпускане на временни безлихвени заеми от
централния бюджет по бюджетите на общините
за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по – и
тяхното възстановяване 75/10.
Програма за развитие на селските райони за периода 2014/2020 г., Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка
13 „Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“ от – 18/107; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично
земеделие“ от – 38/41; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане
на мярка 13 „Плащания за райони с природни
или други специфични ограничения“ от – 62/21;
Наредба № 2 за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските
стопани и малки и средни предприятия, които
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са особено засегнати от кризата, предизвикана
от COVID-19“ от – 70/66.
Проект „Традуки“, Анекс към Рамковото споразумение за – относно подкрепа и посредничество
за проекти в областта на превода в Югоизточна
Европа и присъединяването на Министерството
на културата на Република България към проекта
за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г.,
подписан от българската страна на 14 декември
2018 г. в София 95/30.
Протокол, – към Северноатлантическ ия договор относно присъединяването на Република
Северна Македония 38/40; – за изменение на
Договора между Република България и Руската
федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София
54/27; – за изменение на Споразумението между
министъра на труда и социалната политика на
Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската
федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална
сигурност от 27 февруари 2009 г. 54/31; Втори
допълнителен – към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз 69/59; – за сътрудничество и
обмен между Министерството на образованието и
науката на Република България и Министерството
на образованието и науката на Украйна за учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024
години 77/77; – за изменение на Споразумението
за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка
за икономическо сътрудничество, както и на
Устава на тази Банка 89/11; – за изменение на
Споразумението за организацията и дейността на
Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията,
внесени с протоколите от 18 декември 1970 г.,
23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на
Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с
протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември
1977 г. и 18 декември 1990 г.) 89/14; – меж ду
правителството на Република България и правителството на Република Армения за прилагане
на Споразумението между Европейския съюз
и Република Армения за обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица 100/14.
Професионален сержантски колеж, Правилник
за устройството и дейността на – за нуждите на
Военновъздушните сили към Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 82/69.
Професионална и психологическа пригодност,
Наредба № H-1 за условията и реда за извършване на изследване за – в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните
є служби 9/70.
Професионална квалификация, Наредба № 1 за
организацията и провеждането на изпитите за
придобиване на – 18/113.
Професионални сержантски (старшински) колежи, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-17 от 2015 г. за условията и реда
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за приемане на сержанти (старшини) и войници
(матроси) за обучение в – 63/41.
Профилирана подготовка, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 7 от 2016 г. за – 80/11.
Психологично осигуряване, Наредба № Н-3 за – в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 14/12.
Публични предприятия, ПМС № 85 за приемане
на Правилник за прилагане на Закона за – 40/9;
Закон за изменение на Закона за – 96/7.
Публични регистри, Наредба № 1 за – в Министерството на младежта и спорта 13/40.
Публични финанси, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 98/6.
Пътища, Наредба за изменение на Наредба
№ РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на – 38/58.
Пътни знаци, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация
на пътищата с – 13/44.
Пчели и пчелни семейства, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на – от отравяне и начините
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 100/71.
Р
Работно време, Наредба № 8121з-36 за реда за
организацията и разпределянето на – , за неговото
отчитане, за компенсирането на работата извън
редовното – , режима на дежурство, времето за
отдих и почивките на държавните служители
в Министерството на вътр ешните работи 3/3;
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-36 от
2020 г. за реда за организацията и разпределянето на – , за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното – , режима
на дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители в Министерството на вът
решните работи 41/3; ПМС № 130 за допълнение
в Наредбата за – , почивките и отпуските 56/9;
Наредба № 8121з-1174 за реда за организацията
и разпределянето на – , за неговото отчитане,
за компенсирането на работата извън редовното – , режима на дежурство, времето за отдих и
почивките за държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи 93/5; Наредба № 8121з-1353 за
реда за организацията и разпределянето на – , за
неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното – , режима на дежурство,
времето за отдих и почивките за държавните
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи 107/21.
Радиационна защита, ПМС № 405 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС
№ 20 на Министерския съвет от 2018 г. 110/29.
Радио и телевизия, Закон за допълнение на Закона за – 68/2; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 109/21.
Развъдни организации, Наредба № 3 за условия
та и реда за осъществяване на контрол върху
дейността на – 80/8.
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Разплащателни ведомости и трудовоправни
документи, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане
и съхраняване на – на прекратени осигурители
без правоприемник 110/61.
Рамково споразумение, – за съвместно възлагане
на обществени поръчки при мерки за медицинско
противодействие 38/19.
Ратифициране, Закон за – на Споразумение
в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек 10/1; Закон за – на
Спогодбата за пенсионно осигуряване между
правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку 10/2; Закон
за – на Спогодбата между Републ ика България
и Ислямска република Пакистан за избягване
на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на
доходите 10/2; Закон за – на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия,
между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в
София на 6 декември 2019 г. 18/2; Закон за – на
Договора между Републ ика България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
18/12; Закон за – на Рамково споразумение за
съвместно възлагане на обществени поръчки при
мерки за медицинско противодействие 26/15;
Закон за – на Шестия допълнителен протокол
към Споразумението за Многонацион алните
мирни сили в Югоизточна Европа 48/2; Закон
за – на Споразу мението за предоставяне на
консултантски услуги между Министерството
на образованието и науката и Изпълнителна
агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република
България), от една страна, и Международната
банка за възстановяване и развитие, от друга
страна, подписано на 12 февруари 2020 г. 52/41;
Закон за – на Междуп равителственото споразумение между Република България и Република
Гърция относно междусистемна газова връзка
Гърция – България (Проект IGB), подписано
в София на 10 октомври 2019 г. 63/2; Закон
за – на Спогодбата между правителството на
Република България и правителството на Черна
гора за международни автомобилни превози на
пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г.
в София 65/2; Закон за – на Споразумението
между правителството на Република България и
правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик,
подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция 65/2; Закон за – на
Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден
конгрес на Всемирния пощенски съюз 65/23;
Закон за – на Изменението на Споразумението
между правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие („Световна банка“) за предоставяне на
подкрепа за Офис на Световната банка в Репуб
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лика България от 12 април 2019 г. 69/6; Закон
за – на Споразумението, с което Европейската
комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно
име предварителни споразумения за покупка на
ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да
се снабдят с ваксини в борбата с пандемията
от COVID-19 71/8; Закон за – на Доброволното
споразум ение за гаранция съгл асно чл. 11 от
Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа с
цел смекчаване на рисковете от безработица при
извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия
и Република България 82/5; Закон за – на Споразумението за принос между Република България и
Европейската инвестиционна банка по отношение
на Паневропейския гаранционен фонд в отговор
на COVID-19 и Споразумението за гаранция при
първо поискване между първоначалните гаранти
и присъединяващите се впоследствие гаранти и
Европейската инвестиционна банка, подписани
от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и
от страна на Европейската инвестиционна банка
на 24 август 2020 г. в Люксембург 87/2; Закон
за – на Измененията от 2008 г. на Конвенцията
за Международната организация за подвижни
сп ът никови да лекосъобщени я, одобрени на
20-ата сесия на Общото събрание 87/2; Закон
за – на Споразу м ението за прекр атяване на
двустранните инвестиционн и договори между
държавите – членки на Европейския съюз 89/2;
Закон за – на Устава на Международната мрежа
за малки и средни предприятия и на Устава на
Асоциацията на Европейските организации за
насърчаване на търговията 89/2; Закон за – на
Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г. 92/18;
Закон за – на Споразумението за предоставяне
на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за
териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка
за възстановяване и развитие 107/2; Закон за – на
Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие 107/6; Закон за – на Споразумението за
кредитна линия между Република България като
кредитор и Единния съвет за преструктуриране
като кредитополучател 107/10; Закон за – на
Споразумението за заем между Европейския
съюз като заемодател и Република България
като заемополучател 109/3; Закон за – на Споразумението за подпомагане на препродажбата
от и между Република България и Кралство
Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите
на закупуването и доставката на ваксина срещу
COVID-19 за България и на Споразумението
между Кралство Швеция и Република България
за препродажба на ваксина срещу COVID-19,
разработена от Janssen Pharmaceutica NV 109/36.
Регионални инспекции по околната среда и
водите, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на – 54/35.
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Регионални управления на образованието, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и функциите на – 109/41.
Регионално развитие, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 21/2; ПМС № 183 за
приемане на Правилник за прилагане за Закона
за – 70/43.
Регистър, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване
на удостоверения въз основа на – на населението
5/22; Наредба за допълнение на Наредба № 12 от
2016 г. за – на банковите сметки и сейфове 18/122;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
търговския – и – на юридическите лица с не
стопанска цел 38/5; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето
и съхраняването на имотния – 68/20; Наредба
№ Н-9 за условията и реда за вписване в – на
лицата, които по занятие предоставят услуги
за обмяна между виртуални валути и признати
валути без златно покритие, и на доставчиците
на портфейли, които предлагат попечителски
услуги 72/43; Наредба № 3 за условията и реда за
съставяне и поддържане на – на регистрираните
одитори 74/111; Наредба за изменение на Наредба
№ РД-04-01 от 2017 г. за – на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения
75/63; Наредба за допълнение на Наредба № 12 от
2016 г. за – на банковите сметки и сейфове 100/86;
Наредба № 3 за реда за водене, съхраняване и
достъп до – на адвокатските колегии и единните
адвокатски – 107/51; Инструкция за изменение
на Инструкция № И-5 от 2017 г. за условията и
реда за организиране, поддържане и достъп до
електронния – на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за
управление на човешките ресурси“ 107/136; ПМС
№ 391 за изменение и допълнение на Наредбата
за публичния – на операторите, които извършват
дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от
Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети, приета с ПМС
№ 317 на Министерския съвет от 2008 г. 108/40.
С
Сгради за обществено обслужване, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3
от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на – в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата 78/62.
Семеен кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 103/22.
Сервитутни ивици, Наредба № РД-02-20-1 за
условията и реда за определяне на размерите и
разположението на – и на специалния режим за
упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и
съоръжения извън населените места и селищните
образувания 29/60.
Скеле, Наредба № РД-02-20-3 за техническите
изисквания за проектиране, монтаж, контрол,
приемане и експлоатация на – 105/38.
Служба „Военна информация“, ПМС № 5 за
изменение и допълнение на Правилника за ус-
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тройството и дейността на – , приет с ПМС № 170
на Министерския съвет от 2016 г. 7/3.
Служба „Военно разузнаване“, ПМС № 316 за
приемане на Правилник за устройството и дейността на – 101/24.
Смъртно наказание, Закон за изпълнение на
Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно
търговията с някои стоки, които биха могли да
бъдат използвани с цел изпълнение на – , изтезания или други форми на жестоко, нечовешко
или унизително отношение или наказание 82/6.
Собственици на животни, ПМС № 81 за приемане на Наредба за условията и реда за разходване
на средствата за обезщетяване на – в случаите
по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 40/3.
Собственост, Закон за допълнение на Закона
за – 18/2.
Социална и солидарна икономика, Закон за допълнение на Закона за предприятията на – 17/2.
Социална пенсия за старост, ПМС № 107 за
определяне на нов размер на – 50/3.
Социални услуги, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 71/3; ПМС № 306 за приемане
на Правилник за прилагане на Закона за – 98/6.
Социално подпомагане, ПМС № 115 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – , приет с ПМС № 243 на Министерския съвет
от 1998 г. 52/42; ПМС № 218 за допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за – , приет
с ПМС № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
77/3; ПМС № 322 за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 243 на Министерския съвет от
1998 г. 100/60.
Специалност в системата на здравеопазването,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2015 г. за придобиване на – 54/35.
Списък на професионални направления и защитени
специалности, ПМС № 137 за приемане на – 58/22.
Списък със специалности от професии, ПМС № 1
за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за
учебната 2020/2021 година и на актуализиран – ,
по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021
година 2/132.
Спогодба, – меж ду Република Българи я и
Ислямска република Пакистан за избягване на
двойното данъчно облагане и предотвратяване на
отклонението от облагане с данъци на доходите
22/7; – за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството
на Република Азербайджан 47/13; – за сътрудничество в областта на образованието между
Министерството на образованието и науката на
Република България и Министерството на образованието и висшето образование на Държавата
Палестина 50/11; Спогодба за сътрудничество в
обл астт а на културата между правителството на
Република България и правителството на Репуб
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лика Азербайджан 70/66; – между правителството
на Република България и правителството на Черна
гора за международни автомобилни превози на
пътници и товари 81/11; – между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване
на двойното данъчно облагане по отношение на
данъците върху доходите и предотвратяване на
отклонението от данъчно облагане 82/56.
Споразумение, – за извършване на Преглед на
инвестиционната политика на Република България
между Република България, от една страна, и
Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР), от друга страна, сключено
чрез размяна на писма 3/2; – за сътрудничество
в областта на статистиката между Националния
статистически институт на Република България
и Централното статистическо бюро на Палестина
4/36; – за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република
България и правителството на Социалистическа
република Виетнам за периода 2019/2023 година
6/103; – между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане
на въпросите относно недвижимите имоти за
нуждите на дипломатическото представителство
на Република България в Будапеща 7/3; – между
правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания
за взаимно освобождаване от изискв анията за
притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически
и служебни паспорти 7/5; – за изменение на
Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация
на франкофонията относно функционирането
на Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, подп исана на
28 август 2002 г., сключено чрез размяна на ноти
7/6; – между правителството на Република България и правителството на Република Армения
за взаимна защита и обмен на класифицирана
информаци я 18/81; – меж д у п рави телст вото
на Република България и правителството на
Кралство Тайланд за взаимно освобождаване
от изискванията за визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и
служебни/официални паспорти 22/21; Решение
№ 90 за изменение на чл. 1 от – за създаване
на Европейската банка за възстановяване и
развитие 22/22; Решение № 137 за изменение на
чл. 1 от – за създаване на Европейската банка за
възстановяване и развитие 22/23; Решение № 138
за изменение на чл. 18 от – за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие
22/23; – за предоставяне на консултантски услуги,
засилващи устойчивостта към рискове от бедствия,
между Министерството на вътрешните работи на
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие, подписано в София на
6 декември 2019 г. 26/22; – за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз
и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна 27/1; – между
правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург
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за обмен и взаимна защита на класифицирана
информация 39/18; – за икономическо, научно и
техническо сътрудничество между правителството
на Република България и кралското правителство
на Камбоджа 43/2; – между правителството на
Република България и правителството на Черна
гора за полицейско сътрудничество 48/18; – за сътрудничество в областта на образованието между
Министерството на образованието и науката на
Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за
периода 2020/2023 г. 57/18; – за предоставяне на
консултантски услуги между Министерството на
образованието и науката и Изпълнителна агенция
„Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (Република България), от
една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано
на 12 февруари 2020 г. 58/34; – между правителството на Република България и правителството
на Република Сърбия за сътрудничество в област
та на защитата от природни и предизвикани от
човека бедствия 59/111; – с което Европейската
комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно
име предварителни споразумения за покупка
на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с
техни производители с цел държавите членки
да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията
от COVID-19 75/52; – в сферата на социалната
сигурност между Република България и Квебек
76/2; Административно – за изпълнение на – в
сферата на социалната сигурност между Репуб
лика България и Квебек 76/9; – между правителството на Република България и правителството
на Румъния за сътрудничество в областта на
извънредните ситуации, подписано на 29 март
2019 г. в Букурещ 79/50; Гаранционно – между
Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във
връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна
банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за
финансиране на проект „Междусистемна газова
връзка Гърция – България“ 79/55; – между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество при
бедствия, подписано на 26 юли 2019 г. в Подгорица
88/8; Изменение на – между правителството на
Република България и правителството на Репуб
лика Индонезия за освобождаване от визи на
притежателите на дипломатически и служебни
паспорти 89/11; – меж ду Министерството на
околната среда и водите на Република България
и Министерството на туризма и околната среда
на Република Албания за сътрудничество в областта на опазването на околната среда и водите
93/4; – между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за
съвместен контрол, който да бъде осъществяван
на граничния контролно-пропускателен пункт
Маказа – Нимфея 104/146.
Спортни мероприятия, Закон за изменение и
допълнение на Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на – 26/12.
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Стратегическ и обекти, Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-3025 от 2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите
зони на – и зоните, свързани с изпълнението на
стратегически дейности от значение за националната сигурност 68/40.
Строежи, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в – на
Република България 71/42.
Схема „Училищен плод“, ПМС № 79 за допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане
на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните
заведен ия – , и схема „Училищно мляко“, приета
с ПМС № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
39/15; ПМС № 125 за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за прилагане на
схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци
и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – , и схема „Училищно мляко“, приета с
ПМС № 251 на Министерския съвет от 2016 г. 55/4.
Схеми за директни плащания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за
условията и реда за прилагане на – 18/85; 77/102.
Схеми и мерки за директни плащания, Наредба
за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по – 51/38.
Сценични изкуства, ПМС № 64 за допълнение
на ПМС № 31 на Министерския съвет от 2016 г.
за утвърждаване на единни разходни стандарти за
финансиране на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта на – 36/2;
ПМС № 328 за изменение и допълнение на
ПМС № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за
утвърждаване на единни разходни стандарти за
финансиране на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта на – 102/8.
Съвет за административната реформа, ПМС
№ 124 за изменение и допълнение на Правилника
за организацията на дейността на – , приет с ПМС
№ 283 на Министерския съвет от 2009 г. 54/27.
Съвет за защита на интелектуалната собственост, ПМС № 333 за изменение и допълнение на
ПМС № 267 на Министерския съвет от 2012 г. за
създаване на – 104/132.
Съвет по гражданство, Правилник за допълнение на Правилника за дейността на – при
Министерството на правосъдието 37/29; 61/17.
Съдебна власт, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 11/2; 86/2.
Съдилища, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в – 91/15.
Съсловни организации, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти, на зъботехниците и на помощникфармацевтите 85/4.
Т
Такси, ПМС № 24 за изменение на Тарифата
за – , които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета
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с ПМС № 370 на Министерския съвет от 2019 г.
16/2; ПМС № 54 за изменение и допълнение на
Тарифата за – , които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията по Закона за
електронните съобщения, приета с ПМС № 374
на Министерския съвет от 2011 г. 30/19; ПМС
№ 58 за изменение и допълнение на Тарифа № 11
за – , които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните – , утвърдена с ПМС
№ 97 на Министерския съвет от 1999 г. 33/6; ПМС
№ 65 за изменение и допълнение на Тарифата
за – , които се събират от Патентното ведомство
на Република България, приета с ПМС № 242 на
Министерския съвет от 1999 г. 36/2; Инструкция № РД-02-21-1 за обмена на информация,
условията и реда за достъп до информационни
системи за целите на осъществяване на контрол,
установяване и санкциониране на нарушения,
свързани със събиране на пътни – , между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството
на вътрешните работи и Агенция „Митници“
39/30; ПМС № 92 за изменение и допълнение
на Наредбата за – за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета с
ПМС № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
46/3; ПМС № 143 за изменение и допълнение
на Тарифата за – , които се събират в системата
на Министерството на околната среда и водите,
приета с ПМС № 136 на Министерския съвет от
2011 г. 60/36; ПМС № 204 за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за – , които се събират в
системата на Министерството на финансите по
Закона за държавните – , одобрена с ПМС № 55
на Министерския съвет от 1993 г. 73/4; ПМС
№ 267 за одобряване на Тарифа за – за издаване
и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги 85/16; ПМС № 273 за изменение и
допълнение на Тарифа № 4 за – , които се събират
в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните – , приета с
ПМС № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
86/11; ПМС № 311 за изменение и допълнение
на Тарифата за – , които се събират от органите
на държавния здравен контрол и националните
центрове по проблемите на общественото здраве
по Закона за здравето, приета с ПМС № 242 на
Министерския съвет от 2007 г. 100/9; Наредба
№ 40 за определяне на размера на – за покриване
на административните разходи на Българската
народна банка, произтичащи от функциите по
надзор и преструктуриране 105/50; ПМС № 393
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за – ,
които се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, приета с ПМС № 53 на Министерския
съвет от 1998 г. 110/11; ПМС № 406 за допълнение на Тарифата за държавните – , събирани
от Агенцията по вписванията, приета с ПМС
№ 243 на Министерския съвет от 2005 г. 110/32.
Твърди горива, ПМС № 22 за приемане на
Наредба за изискванията за качеството на – ,
използвани за битово отопление, условията, реда
и начина за техния контрол 15/6.
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Технически изисквания към продуктите, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 54/2.
Течни горива, ПМС № 225 за изменение и
допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на – , условията, реда и начина за техния
контрол, приета с ПМС № 156 на Министерския
съвет от 2003 г. 75/18.
Топлинна енергия, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране
на цените на – 47/21.
Топлоснабдяване, Наредба № Е-РД-04-1 за –
25/42.
Треньорски кадри, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за – 91/19.
Туризъм, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 17/2.
Търговски обекти, ПМС № 70 за осигуряване
на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в – , представ
ляващи вериги от магазини 37/21; ПМС № 87
за изменение на ПМС № 70 на Министерския
съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи
храни, произведени на територията на Република България, в – , представляващи вериги от
магазини 40/30.
Търговски регистър, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до – и до регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел 23/7.
Търговско дружество, ПМС № 378 от 2019 г. за
отменяне на ПМС № 112 на Министерския съвет
от 2019 г. за одобряване на промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
във връзка с увеличаване капитала на – 1/5; ПМС
№ 119 за одобряване на промени по бюджета
на Министерството на финансите за 2020 г. във
връзка с увеличаване капитала на – 54/20; ПМС
№ 134 за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г. във
връзка с увеличаване капитала на – 56/13; ПМС
№ 153 за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
във връзка с увеличаване капитала на – 65/37;
ПМС № 167 за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта
за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала
на – 69/35; ПМС № 288 за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на икономиката
за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала
на – 92/32; ПМС № 355 за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на
капитала на – 106/19; ПМС № 363 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на капитала на – 106/29; ПМС № 364 за
одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка
с увеличаване на капитала на – 106/30; ПМС
№ 386 за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
във връзка с увеличаване капитала на – 108/38;

БРОЙ 111

ПМС № 387 за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала
на – 108/38; ПМС № 388 за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване на
капитала на – 108/38; ПМС № 392 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на – 108/41.
У
Универсална пощенска услуга, Решение № 19 за
приемане на Правила за съдържанието, начина
на разпределение на разходите, реда и сроковете
за съгласуване на системата за разпределение на
разходите на пощенския оператор със задължение
за извършване на – 6/105; Решение № 154 за изменение и допълнение на Нормативи за качество
на – и ефикасността на обслужване 39/38.
Университет за национално и световно стопанство, ПМС № 294 за изменение на ПМС № 54 на
Министерския съвет от 2017 г. за откриване на
три института в структурата на – 94/3.
Униформено облекло, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. за осигуряване с – , лични предпазни средства, специално
и работно облекло и друго вещево имущество
и снаряжение в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 46/10.
Униформено представително и униформено
теренно облекло, Наредба № 9 за определяне на
вида, отличителните знаци, условията и реда за
получаване, сроковете за износване на – от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в
нейните структури и в държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите 97/74.
Устройство на територията, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 62/2.
Учебници, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните
книжки, – и учебните помагала 39/25.
Училища по култура, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в – 49/20.
Училищно образование, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в – 78/60; 85/62.
Учебен план, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за – 76/39.
Ученици, ПМС № 88 за определяне размера на
еднократната помощ за – , записани в първи клас
на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната
2020/2021 година 41/2; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на – 43/5;
77/100; ПМС № 155 за определяне на размера и
реда за отпускането и изплащането на еднократна
помощ за – , записани в осми клас на държавно
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или общинско училище, за покриване на част
от разходите в началото на учебната 2020/2021
година 66/3.
Учители, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професио
налното развитие на – , директорите и другите
педагогически специалисти 100/83.
Учредителен договор, Изменение на – на Международната финансова корпорация 41/2.
Ф
Фармако-терапевтично ръководство, Наредба
№ 1 за приемане на – по пневмология и фтизиатрия 7/30; Наредба № 2 за приемане на – по
кожни и венерически заболявания 11/27; Наредба
№ 3 за приемане на – за лечение на инфекциозни
заболявания 30/63; Наредба № 4 за приемане
на – по педиатрия – детска кардиология, 40/53;
Наредба № 5 за приемане на – по клинична
токсикология – антидотна терапия 66/17; Наредба за изменение на Наредба № 16 от 2019 г.
за приемане на – по ендокринология и болести
на обмяната 66/17; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за приемане
на – по пневмология и фтизиатрия 66/18; Наредба
№ 6 за приемане на – по психични заболявания
71/112; Наредба за допълнение на Наредба № 4
от 2019 г. за приемане на – по анестезиология и
интензивно лечение 81/36; Наредба за допълнение
на Наредба № 15 от 2019 г. за приемане на – за
лечение на гастроентерологичните заболявания
87/37; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за приемане на – за лечение
на неврологичните заболявания 95/37; Наредба
за допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за приемане на – по очни болести 100/87; Наредба за
допълнение на Наредба № 3 от 2020 г. за приемане на – за лечение на инфекциозни заболявания
105/55; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2019 г. за приемане на – за лечение на алергичните болести 110/60.
Физическо възпитание и спорт, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 85/4; 96/2.
Финансови инструменти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2018 г.
за изискванията за защита на – и паричните
средства на клиенти, за управление на продукти
и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични
облаги 21/40.
Финансови корекции, ПМС № 35 за изменение и допълнение на Наредбата за посочване
на нередност и, представляващи основания за
извършване на – , и процентните показатели
за определяне размера на – по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, приета с
ПМС № 57 на Министерския съвет от 2017 г. 19/8.
Финансови сметки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната
и лихвената статистика и статистиката на – 21/45.
Фискални устройства, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за
регистриране и отчитане чрез – на продажбите в
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търговските обекти, изискванията към софтуерите
за управлението им и изискв ания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен магазин 7/16; 9/72; 68/21.
Флуорсъдържащи парникови газове, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2017 г. за реда и начина за обучение и издаване
на документи за правос пособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо – ,
както и за документирането и отчитането на
емисиите на – 99/14.
Фонд за гарантиране на влоговете в банките,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на – 110/59.
Фонд „Научни изследвания“, Правилник за допълнение на Правилника на – 47/18.
Фондове на Европейския съюз за програмния
период 2021/2027 г., ПМС № 296 за изменение и
допълнение на ПМС № 142 на Министерския съвет
от 2019 г. за разработване на стратегическите и
програмните документи на Република България
за управление на средствата от – 94/4.
Фуражи, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции
и продукти във – 26/31; Наредба за отменяне на
Наредба № 91 от 2006 г. за хигиена на – 69/70.
Х
Хазарт, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 14/2; 69/6.
Химически вещества, ПМС № 380 от 2019 г.
за приемане на Наредба за условията и реда за
издаване на разрешение за освобождаване по
Закона за защита от вредното въздействие на – и
смеси 2/3.
Хора с увреждания, ПМС № 62 за допълнение
на Методиката за извършване на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа за – , приета
с ПМС № 64 на Министерския съвет от 2019 г.
33/15; ПМС № 63 за допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 65 на
Министерския съвет от 2019 г. 33/15; ПМС № 99
за допълнение на Методиката за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за – , приета с ПМС № 64 на Министерския
съвет от 2019 г. 48/14; ПМС № 101 за допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 65 на Министерския съвет от
2019 г. 48/15; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 105/2.
Храни, Закон за – 51/2.
Храни от животински произход, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2014 г.
за специфичните изисквания към производството
на суровини и – в кланични пунктове, тяхното
транспортиране и пускане на пазара 37/29.
Ц
Ценни книжа, Закон за изменение и допълнение
на Закона за публичното предлагане на – 26/2;
64/2; Наредба № 8 за изискванията към дейността
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на централните депозитари на – , централния
регистър на – и други лица, осъществяващи
дейности, свързани със сетълмента на – 81/15;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 27 от 2014 г. за статистиката на платежния
баланс, международната инвестиционна позиция
и статистиката на – 105/54.
Централен кредитен регистър, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г.
за – 18/122; 110/59; Наредба за допълнение на
Наредба № 22 от 2009 г. за – 100/86.
Централен регистър на особените залози, Наредба № Н-3 за воденето, съхраняването и достъпа
до – 71/20.
Център за спешна медицинска помощ, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 51/35.
Ч
Черноморско крайбрежие, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните
карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5
от Закона за устройството на – 64/19.
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Ш
Шум, Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита от – в околната среда 101/3.
Ю
Юридически лица с нестопанска цел, Закон за
изменение на Закона за – 107/10.
Я
Ядрена енергия, Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на – 17/37.
Язовири, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването
на – , държавна собс твеност, в рибностопанско
отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в
обектите – държавна собс твеност по чл. 3, ал. 1
от Закона за рибарството и аквакултурите 106/38.
Язовирни стени, ПМС № 12 за приемане на
Наредба за условията и реда за осъществяване на
техническата и безопасната експлоатация на – и
на съоръженията към тях и за осъществяване
на контрол за техническото им състояние 9/31.

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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