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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 305
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за данък върху
добавената стойност, приет от 47-ото Народно
събрание на 23 декември 2021 г.
Издаден в София на 29 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение на Закона за данък върху доба
вената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.;
изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101,
104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88,
95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г.,
бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100,
101 и 102 от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104
и 107 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)
§ 1. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 55 от 2020 г.) в § 4 от заключителните
разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се
заменят с „31 декември 2022 г.“.
§ 2. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за данък върху добавената стойност
(обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; доп., бр. 14 от
2021 г.) в § 70 от преходните и заключителните
разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се
заменят с „31 декември 2022 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за изменение на Закона за
местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 71
от 2020 г.; доп., бр. 107 от 2020 г.) в § 10 от
преходните и заключителните разпоредби
думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с
„31 декември 2022 г.“.
§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 23 декември 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8066

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по бюджет и финанси се
състои от 23 народни представители, от които
6 от Парламентарната група „Продължаваме
Промяната“, 6 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 3 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“, 2
от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Венко Николов Сабрутев
Ивайло Валентинов Шотев
Пламен Петров Шалъфов
Андрей Атанасов Гюров
Искрен Николаев Митев
Венеция Огнянова Нецова-Ангова
Кирил Миланов Ананиев
Делян Александров Добрев
Теменужка Петрова Петкова
Красимир Георгиев Вълчев
Ирена Методиева Димова
Александър Койчев Иванов
Йордан Кирилов Цонев
Петър Пандушев Чобанов
Байрам Юзкан Байрам
Румен Василев Гечев
Владимир Маринов Маринов
Благовест Кирилов Кирилов
Кирил Сашев Симеонов
Любомир Антонов Каримански
Владислав Панчев Панев
Георги Йорданов Ганев
Цончо Томов Ганев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Любомир А нтонов Каримански
Заместник-председатели: Венко Николов
Сабрутев
Кирил Миланов Ананиев
Йордан Кирилов Цонев
Румен Василев Гечев
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8080
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РЕШЕНИЕ

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по конституционни
и правни въпроси

за избиране на Комисия по икономическа
политика и иновации

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по конституционни и правни
въпроси се състои от 23 народни представители, от които 6 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 6 от Парламентарната
група на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната
група „Движение за права и свободи“, 3 от
Парламентарната група „БСП за България“, 2
от Парламентарната група „Има такъв народ“,
2 от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Милен Илиев Матеев
Петър Василев Кьосев
Петър Николаев Куленски
Стою Теодоров Стоев
Димитър Колев Гочев
Мирослав Николаев Иванов
Анна Василева Александрова
Бранимир Николаев Балачев
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
Стефан Неделчев Мирев
Дани Стефанова Каназирева
Николина Панайотова Ангелкова
Хамид Бари Хамид
Гюнер Нихат Ахмед
Цветан Иванов Енчев
Филип Стефанов Попов
Крум Костадинов Зарков
Явор Руменов Божанков
Ива Митева Йорданова-Рупчева
Андрей Николаев Михайлов
Атанас Владиславов Славов
Христо Любомиров Иванов
Петър Николаев Петров
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Милен Илиев Матеев
Заместник-председатели: Анна Василева
Александрова
Филип Стефанов Попов
Андрей Николаев Михайлов
Атанас Владиславов Славов
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШИ:

8081

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

1. Комисията по икономическа политика
и иновации се състои от 21 народни представители, от които 6 от Парламентарната
г ру па „Прод ъ л жа ваме Пром я ната“, 5 о т
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от
Парламентарната група „Движение за права и
свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 2 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Александър Николаев Ракшиев
Искрен Николаев Митев
Деница Димитрова Симеонова
Михал Григоров Камбарев
Виктор Гасан Насър
Венеция Огнянова Нецова-Ангова
Александър Койчев Иванов
Томислав Пейков Дончев
Жечо Дончев Станков
Десислава Цветанчова Трифонова
Румен Димитров Христов
Йордан Кирилов Цонев
Адлен Шукри Шевкед
Небие Исмет Кабак
Петър Георгиев Кънев
Румен Василев Гечев
Иво Георгиев Атанасов
Снежанка Райчова Траянска
Мартин Димитров Димитров
Петър Ясенов Маринов
Стоян Николов Таслаков
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Мартин Димитров Димитров
Заместник-председатели: Александър Николаев Ракшиев
Александър Койчев Иванов
Адлен Шукри Шевкед
Петър Георгиев Кънев
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

8082

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

БРОЙ 111
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РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 4, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по енергетика се състои
от 21 народни представители, от които 6
от Парламентарната група „Продължаваме
Промяната“, 5 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“, 2
от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Радослав Стефанов Рибарски
Владимир Славев Табутов
Венко Николов Сабрутев
Николай Георгиев Ангов
Иван Косев Манев
Васил Стефанов Стефанов
Делян Александров Добрев
Теменужка Петрова Петкова
Жечо Дончев Станков
Александър Руменов Ненков
Росица Любенова Кирова
Рамадан Байрам Аталай
Фатме Хасан Рамадан
Станислав Димитров Анастасов
Драгомир Велков Стойнев
Емил Ценов Георгиев
Тихомир Гочев Тенев
Момчил Кунчев Иванов
Владислав Панчев Панев
Ивайло Николаев Мирчев
Искра Михайлова Михайлова
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Радослав Стефанов Рибарски
Заместник-председатели: Делян Александров Добрев
Рамадан Байрам Аталай
Тихомир Гочев Тенев
Ивайло Николаев Мирчев
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по регионална полити
ка, благоустройство и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 5, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление се
състои от 21 народни представители, от които
6 от Парламентарната група „Продължаваме
Промяната“, 5 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“, 2
от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Настимир Ананиев Ананиев
Йордан Ивов Терзийски
Юлия Борисова Иванова
Богомил Иванов Петков
Лозко Стефанов Лозев
Димитър Михайлов Ташев
Петя Цветанова Аврамова
Николай Нанков Нанков
Александър Руменов Ненков
Младен Николов Шишков
Иван Борисов Тотев
Халил Реджепов Летифов
Ешереф Кязим Ешереф
Цветан Иванов Енчев
Борислав Гуцанов Гуцанов
Манол Трифонов Генов
Снежанка Райчова Траянска
Георги Станчев Георгиев
Зарко Филипов Маринов
Елена Цонева Гунчева
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Настимир Ананиев Ананиев
Заместник-председатели: Йордан Ивов
Терзийски
Петя Цветанова Аврамова
Цветан Иванов Енчев
Георги Станчев Георгиев
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8083
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Никола Минчев
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РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по външна политика се състои от 17 народни представители, от които 5
от Парламентарната група „Продължаваме
Промяната“, 4 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 2 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“, 1
от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Венцислава Милчова Любенова
Атанас Димитров Михнев
Радослав Красенов Василев
Александра Валентинова Корчева
Борислав Антониев Антонов
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
Даниел Павлов Митов
Гюнай Хюсмен Хюсмен
Павел Алексеев Христов
Имрен Исметова Мехмедова
Станислав Димитров Анастасов
Кристиан Иванов Вигенин
Георги Георгиев Михайлов
Виктория Димитрова Василева
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Стоян Александров Михалев
Ангел Жеков Георгиев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Венцислава Милчова Любенова
Заместник-председатели: Атанас Димитров
Михнев
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
Станислав Димитров Анастасов
Ангел Жеков Георгиев
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8085

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по въпросите на
Европейския съюз
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 7, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по въпросите на Европейския
съюз се състои от 17 народни представители,
от които 5 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 4 от Парламентарната
група на ГЕРБ-СДС, 2 от Парламентарната
група „Движение за права и свободи“, 2 от
Парламентарната група „БСП за България“, 2
от Парламентарната група „Има такъв народ“,
1 от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Деница Димитрова Симеонова
Александра Стефанова Милчева
Снежана Великова Апостолова
Екатерина Кирилова Димитрушева
Гергана Кузманова Данева
Томислав Пейков Дончев
Деница Пламенова Николова
Христо Георгиев Гаджев
Десислава Цветанчова Трифонова
Ализан Нихат Яхова
Марио Киров Рангелов
Кристиан Иванов Вигенин
Драгомир Велков Стойнев
Силви Кирилов Петров
Станислав Светозаров Балабанов
Христо Любомиров Иванов
Стоян Николов Таслаков
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Драгомир Велков Стойнев
Заместник-председатели: Деница Димит
рова Симеонова
Томислав Пейков Дончев
Марио Киров Рангелов
Стоян Николов Таслаков
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8086

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 8, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7

РЕШИ:
1. Комисията по отбрана се състои от 17
народни представители, от които 5 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“,
4 от Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от
Парламентарната група „Движение за права и
свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 1 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Благовест Чанев Белев
Юрий Олегов Козлов
Радослав Стефанов Рибарски
Христо Симеонов Симеонов
Виктор Гасан Насър
Христо Георгиев Гаджев
Младен Найденов Маринов
Ивелин Статев Иванов
Димитър Ангелов Иванов
Елхан Мехмедов Кълков
Джейхан Хасанов Ибрямов
Атанас Зафиров Зафиров
Петър Георгиев Кънев
Александър Атанасов Александров
Светлин Костов Стоянов
Атанас Владиславов Славов
Николай Георгиев Дренчев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Атанас Зафиров Зафиров
Заместник-председатели: Благовест Чанев
Белев
Христо Георгиев Гаджев
Александър Атанасов Александров
Николай Георгиев Дренчев
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 2 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Рена Енчева Стефанова
Калин Ивайлов Иванов
Юрий Олегов Козлов
Николай Георгиев Ангов
Инна Владимирова Иванова
Калоян Тонев Икономов
Христо Богомилов Терзийски
Младен Найденов Маринов
Маноил Минчев Манев
Ивелин Статев Иванов
Радомир Петров Чолаков
Мустафа Сали Карадайъ
Ахмед Реджебов Ахмедов
Гюнер Нихат Ахмед
Крум Костадинов Зарков
Бойко Любомиров Клечков
Николай Стефанов Радулов
Виктория Димитрова Василева
Атанас Петров Атанасов
Ивайло Николаев Мирчев
Петър Николаев Петров
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Атанас Петров Атанасов
Замес т н и к-п редседат ел и: Рена Ен чева
Стефанова
Христо Богомилов Терзийски
Бойко Любомиров Клечков
Николай Стефанов Радулов
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и из
ползването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения

8088

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

8087

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вътрешна сигур
ност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 9, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Ком иси я та по вът реш на си г у рнос т
и обществен ред се състои от 21 народни
представители, от които 6 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 5 от
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от
Парламентарната група „Движение за права и

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до
данните по Закона за електронните съобщения

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

се състои от 14 народни представители и се
формира на паритетен принцип – по двама
от всяка парламентарна група.
2. Избира за членове на комисията:
Калоян Тонев Икономов
Ивайло Валентинов Шотев
Десислава Вълчева Атанасова
Христо Богомилов Терзийски
Хамид Бари Хамид
Елхан Мехмедов Кълков
Атанас Зафиров Зафиров
Филип Стефанов Попов
Николай Стефанов Радулов
Светлин Костов Стоянов
Иван Йорданов Димитров
Атанас Петров Атанасов
Николай Георгиев Дренчев
Георги Николаев Георгиев
3. Комисията се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия
според числеността на парламентарните групи
последователно от членовете на комисията:
Калоян Тонев Икономов
Десислава Вълчева Атанасова
Хамид Бари Хамид
Филип Стефанов Попов
Николай Стефанов Радулов
Иван Йорданов Димитров
Николай Георгиев Дренчев
4. При отсъствие на председателя комисията
се ръководи от следващия по ред ротационен
председател, определен в т. 3.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8089

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

Росен Добрев Костурков
Марин Шишев Шишев
Татяна Славова Султанова-Сивева
Иван Косев Манев
Стоян Иванов Георгиев
Александър Димитров Дунчев
Десислава Жекова Танева
Румен Димитров Христов
Ирена Методиева Димова
Мария Щерева Белова
Георги Тенев Станков
Ализан Нихат Яхова
Имрен Исметова Мехмедова
Димитър Иванов Аврамов
Владимир Маринов Маринов
Веска Маринова Ненчева
Златоми ра Дими т рова К арагеорг иеваМострова
Пламен Николаев Абровски
Зорница Велинова Стратиева
Зарко Филипов Маринов
Даниел Петров Петров
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Пламен Николаев Абровски
Заместник-председатели: Росен Добрев
Костурков
Десислава Жекова Танева
Ализан Нихат Яхова
Даниел Петров Петров
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8090

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по земеделието,
храните и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 11, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по земеделието, храните и
горите се състои от 21 народни представители,
от които 6 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 5 от Парламентарната
група на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната
група „Движение за права и свободи“, 2 от
Парламентарната група „БСП за България“, 2
от Парламентарната група „Има такъв народ“,
2 от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:

за избиране на Комисия по труда, социалната
и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 12, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по труда, социалната и демографската политика се състои от 23 народни
представители, от които 6 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 6 от
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от
Парламентарната група „Движение за права и
свободи“, 3 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 2 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Александра Валентинова Корчева
Радослав Красенов Василев

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

Галина Събева Георгиева
Искрен Цветославов Арабаджиев
Лозко Стефанов Лозев
Деница Евгениева Сачева
Илиана Петкова Жекова
Иван Йовков Червенков
Красен Георгиев Кръстев
Валери Пламенов Лачовски
Асен Георгиев Балтов
Хасан Ахмед Адемов
Адлен Шукри Шевкед
Севим Исмаил Али
Вяра Емилова Йорданова
Момчил Донев Ненов
Мая Йорданова Димитрова
Момчил Кунчев Иванов
Александър Атанасов Александров
Елисавета Димитрова Белобрадова
Георги Йорданов Ганев
Георги Николаев Георгиев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Искрен Цветославов Арабаджиев
Заместник-председатели: Деница Евгениева Сачева
Хасан Ахмед Адемов
Мая Йорданова Димитрова
Елисавета Димитрова Белобрадова
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8091

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по образованието
и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 13, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по образованието и науката
се състои от 21 народни представители, от
които 6 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 5 от Парламентарната
група на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната
група „Движение за права и свободи“, 2 от
Парламентарната група „БСП за България“,
2 от Парламентарната група „Има такъв народ“, 2 от Парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от Парламентарната
група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Христо Христов Петров
Христо Симеонов Симеонов
Антония Кънчева Димитрова

ВЕСТНИК
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Цветелина Калинова Симеонова-Заркин
Антон Йорданов Тонев
Росен Добрев Костурков
Красимир Георгиев Вълчев
Петър Николаев Николов
Михаил Петков Илиев
Костадин Георгиев Ангелов
Деница Евгениева Сачева
Мукаддес Юсуф Налбант
Мюмюн Сали Мюмюн
Петър Пандушев Чобанов
Веска Маринова Ненчева
Ирена Тодорова Анастасова
Пламен Николаев Николов
Андрей Иванов Чорбанов
Елисавета Димитрова Белобрадова
Костадин Тодоров Костадинов
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Ирена Тодорова Анастасова
Заместник-председатели: Христо Христов
Петров
Красимир Георгиев Вълчев
Петър Пандушев Чобанов
Пламен Николаев Николов
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8092

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 14, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта се състои от 17 народни
представители, от които 5 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 4 от
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от
Парламентарната група „Движение за права и
свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 1 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Инна Владимирова Иванова
Мирослав Николаев Иванов
Йордан Ивов Терзийски
Петър Николаев Куленски
Георги Йорданов Гвоздейков
Красен Кирилов Кралев
Стефан Апостолов Апостолов
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Иван Йовков Червенков
Илиана Петкова Жекова
Севим Исмаил Али
Сезгин Юсеин Мехмед
Иван Ивайлов Ченчев
Иван Богомилов Петков
Александър Велиславов Тодоров
Венцислав Иванов Петков
Васил Петров Зашкев
Цвета Тодорова Галунова
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Иван Ивайлов Ченчев
Заместник-председатели: Инна Владимирова Иванова
Красен Кирилов Кралев
Сезгин Юсеин Мехмед
Цвета Тодорова Галунова
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

Георги Георгиев Михайлов
Илиян Славейков Йончев
Ивайло Христов Христов
Силви Кирилов Петров
Александър Димитров Симидчиев
Елена Цонева Гунчева
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Антон Йорданов Тонев
Заместник-председатели: Костадин Георгиев Ангелов
Джевдет Ибрям Чакъров
Георги Георгиев Михайлов
Александър Димитров Симидчиев
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 16, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

8093

за избиране на Комисия по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 15, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по здравеопазването се състои от 21 народни представители, от които
6 от Парламентарната група „Продължаваме
Промяната“, 5 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“,
2 от Парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от Парламентарната група
на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Антон Йорданов Тонев
Йорданка Яникова Костадинова
Милко Асенов Пенев
Галина Събева Георгиева
Стоил Мирославов Стоилов
Стою Теодоров Стоев
Костадин Георгиев Ангелов
Асен Георгиев Балтов
Лъчезар Богомилов Иванов
Красимир Митков Събев
Валери Пламенов Лачовски
Юсеин Хасанов Вейселов
Хасан Ахмед Адемов
Джевдет Ибрям Чакъров

8094

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по околната среда
и водите

РЕШИ:
1. Комисията по околната среда и водите
се състои от 23 народни представители, от
които 6 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 6 от Парламентарната
група на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната
група „Движение за права и свободи“, 3 от
Парламентарната група „БСП за България“,
2 от Парламентарната група „Има такъв народ“, 2 от Парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от Парламентарната
група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Татяна Славова Султанова-Сивева
Владимир Славев Табутов
Мирослава Петрова Петрова
Цветелина Калинова Симеонова-Заркин
Александър Димитров Дунчев
Александър Николаев Ракшиев
Младен Николов Шишков
Стефан Иванов Шилев
Евгения Бисерова Алексиева
Славена Димитрова Точева
Десислава Жекова Танева
Николай Нанков Нанков
Джевдет Ибрям Чакъров
Фатме Хасан Рамадан
Ерджан Себайтин Ебатин
Манол Трифонов Генов
Явор Руменов Божанков

БРОЙ 111
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Емил Ценов Георгиев
Иво Георгиев Атанасов
Пламен Николаев Абровски
Зорница Велинова Стратиева
Иво Георгиев Русчев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Манол Трифонов Генов
Заместник-председатели: Татяна Славова
Султанова-Сивева
Младен Николов Шишков
Ерджан Себайтин Ебатин
Иво Георгиев Атанасов
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

Венцислав Иванов Петков
Мартин Димитров Димитров
Никола Ангелов Димитров
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Борислав Гуцанов Гуцанов
Заместник-председатели: Георги Йорданов
Гвоздейков
Росен Димитров Желязков
Халил Реджепов Летифов
Златоми ра Дими т рова К арагеорг иеваМострова
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по електронно управ
ление и информационни технологии

8096

8095

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по транспорт и
съобщ ения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 17, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по транспорт и съобщения се
състои от 21 народни представители, от които
6 от Парламентарната група „Продължаваме
Промяната“, 5 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“,
2 от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Георги Йорданов Гвоздейков
Благовест Чанев Белев
Калин Ивайлов Иванов
Стоян Иванов Георгиев
Борислав Антониев Антонов
Настимир Ананиев Ананиев
Росен Димитров Желязков
Костадин Томов Стойков
Петя Цветанова Аврамова
Красен Георгиев Кръстев
Стефан Неделчев Мирев
Павлин Павлов Кръстев
Сезгин Юсеин Мехмед
Халил Реджепов Летифов
Борислав Гуцанов Гуцанов
Георги Страхилов Свиленски
Златоми ра Дими т рова К арагеорг иеваМострова

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 18, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по електронно управление
и информационни технологии се състои от
21 народни представители, от които 6 от
Парла мен т арнат а г ру па „Пр од ъ л ж а ва ме
Промяната“, 5 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“,
2 от Парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от Парламентарната група
на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Стоил Мирославов Стоилов
Георги Николаев Стамов
Йордан Янков Маджунков
Атанас Димитров Михнев
Александра Стефанова Милчева
Младен Тодоров Запрянов
Михаил Петков Илиев
Росен Димитров Желязков
Павел Алексеев Христов
Иван Борисов Тотев
Димитър Ангелов Иванов
Мюмюн Сали Мюмюн
Павлин Павлов Кръстев
Александър Несторов Несторов
Благовест Кирилов Кирилов
Иван Валентинов Ганчев
Любомир Антонов Каримански
Кирил Сашев Симеонов
Петър Ясенов Маринов
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Никола Ангелов Димитров
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Кирил Сашев Симеонов
Заместник-председатели: Стоил Мирославов Стоилов
Михаил Петков Илиев
Мюмюн Сали Мюмюн
Благовест Кирилов Кирилов
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8097

ВЕСТНИК
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Председател: Тошко Йорданов Хад ж и
тодоров
Заместник-председатели: Гергана Кузманова Данева
Тома Любомиров Биков
Александър Тихомиров Симов
Стоян Александров Михалев
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8098

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по културата и
медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 19, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по културата и медиите се
състои от 21 народни представители, от които
6 от Парламентарната група „Продължаваме
Промяната“, 5 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 3 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“,
2 от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Гергана Кузманова Данева
Петър Любенов Миланов
Марин Шишев Шишев
Христо Христов Петров
Антония Кънчева Димитрова
Мирослава Петрова Петрова
Тома Любомиров Биков
Стефан Иванов Шилев
Петър Николаев Николов
Славена Димитрова Точева
Димитър Стойков Николов
Мукаддес Юсуф Налбант
Юсеин Хасанов Вейселов
Ерджан Себайтин Ебатин
Иван Ивайлов Ченчев
Александър Тихомиров Симов
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Ива Митева Йорданова-Рупчева
Антоанета Димитрова Цонева
Стоян Александров Михалев
Цвета Тодорова Галунова
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:

за избиране на Комисия за прякото участие
на гражданите и взаимодействието с граж
данското общество
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 20, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското
общество се състои от 17 народни представители, от които 5 от Парламентарната
г ру па „Прод ъ л жа ваме Пром я ната“, 4 о т
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от
Парламентарната група „Движение за права и
свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 1 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Юлия Борисова Иванова
Йорданка Яникова Костадинова
Венцислава Милчова Любенова
Милко Асенов Пенев
Дани Стефанова Каназирева
Костадин Томов Стойков
Бранимир Николаев Балачев
Георги Тенев Станков
Хайри Реджебов Садъков
Ихсан Халил Хаккъ
Бойко Любомиров Клечков
Ирена Тодорова Анастасова
Александър Велиславов Тодоров
Станислав Светозаров Балабанов
Александър Димитров Симидчиев
Искра Михайлова Михайлова
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Станислав Светозаров Бала
банов
Заместник-председатели: Юлия Борисова
Иванова
Дани Стефанова Каназирева
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Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

8099

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по правата на човека,
вероизповеданията и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 21, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите се
състои от 17 народни представители, от които
5 от Парламентарната група „Продължаваме
Промяната“, 4 от Парламентарната група
на ГЕРБ-СДС, 2 от Парламентарната група
„Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от
Парламентарната група „Има такъв народ“,
1 от Парламентарната група на „Демократична
България“ и 1 от Парламентарната група на
партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Васил Стефанов Стефанов
Петър Любенов Миланов
Петър Василев Кьосев
Екатерина Кирилова Димитрушева
Радомир Петров Чолаков
Гюнай Хюсмен Хюсмен
Красимир Митков Събев
Евгения Бисерова Алексиева
Хайри Реджебов Садъков
Джейхан Хасанов Ибрямов
Иван Богомилов Петков
Иван Валентинов Ганчев
Андрей Иванов Чорбанов
Иван Руменов Клисурски
Ангел Жеков Георгиев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Андрей Иванов Чорбанов
Заместник-председатели: Васил Стефанов
Стефанов
Радомир Петров Чолаков
Джейхан Хасанов Ибрямов
Иван Богомилов Петков
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

8100

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по политиките за
българите извън страната
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 22, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по политиките за българите извън страната се състои от 17 народни
представители, от които 5 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 4 от
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от
Парламентарната група „Движение за права и
свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 1 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Пламен Петров Шалъфов
Младен Тодоров Запрянов
Андрей Атанасов Гюров
Илин Павлинов Димитров
Йордан Янков Маджунков
Илтер Бейзатов Садъков
Лъчезар Богомилов Иванов
Мария Щерева Белова
Деница Пламенова Николова
Ахмед Реджебов Ахмедов
Байрам Юзкан Байрам
Момчил Донев Ненов
Александър Тихомиров Симов
Танер Кадир Тюркоглу
Пламен Николаев Николов
Антоанета Димитрова Цонева
Костадин Тодоров Костадинов
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Антоанета Димитрова Цонева
Заместник-председатели: Пламен Петров
Шалъфов
Илтер Бейзатов Садъков
Байрам Юзкан Байрам
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8101

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по превенция и про
тиводействие на корупцията
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 23, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
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РЕШИ:
1. Комисията по превенция и противодействие на корупцията се състои от 17 народни
представители, от които 5 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 4 от
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от
Парламентарната група „Движение за права и
свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 1 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Константин Живков Бачийски
Искрен Цветославов Арабаджиев
Михал Григоров Камбарев
Димитър Колев Гочев
Рена Енчева Стефанова
Даниел Павлов Митов
Маноил Минчев Манев
Тома Любомиров Биков
Анна Василева Александрова
Ихсан Халил Хаккъ
Александър Несторов Несторов
Мая Йорданова Димитрова
Илиян Славейков Йончев
Георги Станчев Георгиев
Андрей Николаев Михайлов
Иван Йорданов Димитров
Иво Георгиев Русчев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Михал Григоров Камбарев
Заместник-председатели: Даниел Павлов
Митов
Георги Станчев Георгиев
Иван Йорданов Димитров
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8102

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 24, чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по туризъм се състои от 17
народни представители, от които 5 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“,
4 от Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от
Парламентарната група „Движение за права и
свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за
България“, 2 от Парламентарната група „Има
такъв народ“, 1 от Парламентарната група на
„Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
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2. Избира за членове на комисията:
Илин Павлинов Димитров
Снежана Великова Апостолова
Димитър Михайлов Ташев
Георги Николаев Стамов
Богомил Иванов Петков
Николина Панайотова Ангелкова
Любен Любенов Дилов
Димитър Стойков Николов
Красен Кирилов Кралев
Небие Исмет Кабак
Рамадан Байрам Аталай
Вяра Емилова Йорданова
Георги Страхилов Свиленски
Ивайло Христов Христов
Иван Руменов Клисурски
Васил Петров Зашкев
Цончо Томов Ганев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Илин Павлинов Димитров
Заместник-председатели: Снежана Великова Апостолова
Николина Панайотова Ангелкова
Вяра Емилова Йорданова
Цончо Томов Ганев
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
8103

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 303
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– нос Климент Бояджиев – морски нос с
координати 61°07'14" ю.ш., 54°39'16" з.д.;
– за л и в Ви ч и на – за л и в с коорд и нат и
62°19'00" ю.ш., 58°53'10" з.д.;
– залив Дортикум – залив с координати
62°21'00" ю.ш., 59°04'10" з.д.;
– бряг Баба Марта – брегова ивица с координати 62°20'55" ю.ш., 59°06'09" з.д.;
– бряг Албърт Лонг – брегова ивица с координати 62°20'42.2" ю.ш., 59°06'50" з.д.;
– залив Малък Сечко – залив с координати
62°17'50" ю.ш., 59°13'50" з.д.;
– нос Кан Сабин – морски нос с координати
62°16'29.4" ю.ш., 59°11'58" з.д.;
– залив Голям Сечко – залив с координати
62°17'00" ю.ш., 59°12'35" з.д.;
– бряг Анка Ламбрева – брегова ивица с
координати 62°16'18" ю.ш., 59°11'23" з.д.;
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– нунатак Милан Кузов – рид с координати
64°53'49" ю.ш., 61°50'56" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
8126

УКАЗ № 304
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 Лесново, община Елин Пелин, област София, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 22 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
8127

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г., както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по:
а) Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Координация и
мониторинг на хоризонтални политики“ – в
размер 572 000 лв.;
б) бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т рация“ – в размер 1 127 800 лв.;
в) бюджетна програма „Други дейности
и услуги“ – в размер 1 402 500 лв., в т.ч. по
показател „Персонал“ – 1 249 500 лв.;
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г) „Други бюджетни програми“, бюджетна
програма „Убежище и бежанци“ – в размер
350 000 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – в размер 3 292 300 лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 213 300 лв.;
б) „Политика в областта на правото на
вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“ – в размер 102 000 лв. по
показател „Персонал“;
в) „Политика в областта на архивното
дело“, бюджетна програма „Национален архивен фонд“ – в размер 58 000 лв., в т.ч. по
показател „Персонал“ – 28 000 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. показатели по бюджета
на Министерския съвет за 2021 г. със сума в
размер 906 200 лв.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 7 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
8074

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2021 г. в размер 1891 лв. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
по „Политика в областта на управлението и
развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“, разпределени, както
следва:
1. по бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“ – 684 лв.;
2. по бюджетна програма „Медицинско
обслужване“ – 1207 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
8075

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г. в размер 879 757 лв. за изплащане на обезщетения по Закона за държавния
служител и Кодекса на труда.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г. по „Политика в областта на развити
ето на ефективна дипломатическа служба“
по бюджетна програма:
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1. „А дминистриране и осиг у ряване на
дипломатическата служба“ – с 820 102 лв.;
2. „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските общности
в чужбина“ – с 59 655 лв.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
8076

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2021 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ с
526 775 лв., в т. ч. намаление по бюджетна
програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“ с 520 011 лв., в т. ч. по показател
„Персонал“ – 385 011 лв., и намаление по бюджетна програма „Опазване и представяне на
движимото културно наследство и визуалните
изкуства“ с 6764 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“ с 1 034 098 лв., в т. ч. намаление по бюджетна програма „Национален
фонд „Култура“ с 502 977 лв., намаление по
бюджетна програма „Сценични изкуства“ със
148 004 лв., намаление по бюджетна програ-

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

ма „Подпомагане развитието на българската
култура и изкуства, на българския книжен
сектор, библиотеки и читалища“ с 9914 лв.
по показател „Персонал“ и намаление по
бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“ с 373 203 лв. по
показател „Персонал“;
3. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 378 431 лв.;
4. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ с
630 162 лв., в т. ч. увеличение по бюджетна
програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните
изкуства“ с 630 162 лв.;
5. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“ с 520 195 лв., в т. ч. увеличение
по бюджетна програма „Национален фонд
„Култура“ с 258 481 лв. и бюджетна програма
„Обучение на кадри в областта на изкуството
и културата“ с 261 714 лв.;
6. у в е л и ч а в а у т в ъ рд е н и т е р а з ход и по
бюджетна програма „Администрация“ със
788 947 лв., в т. ч. по показател „Персонал“ – 768 128 лв.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
8077

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта
и съобщенията за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта
и съобщенията за 2021 г. в размер 1 241 806 лв.
за изплащане на обезщетения по Закона за
държавния служител и по Кодекса на труда.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за
2021 г., както следва:
1. „Политика в областта на транспорта“,
бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“ – 628 778 лв.
за персонал;
2. „Политика в областта на транспорта“,
бюджетна програма „Търсене и спасяване във
водния и въздушния транспорт“ – 16 734 лв.
за персонал;
3. „Политика в областта на съобщенията
и информационните технологии“, бюджетна
програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии“ – 84 127 лв. за
персонал;
4. Бюджетна програма „Административно
обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“ – 512 167 лв. за персонал.
Чл. 3. Министърът на транспорта и съобщенията да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на транспорта и
съобщенията за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на транспорта и
съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
23 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
8078

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1
от Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2021 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2021 г. за предотвратяване, овладяване
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и преодоляване на последиците от бедствия
в общ размер 4 503 865 лв., разпределени,
както следва:
1. трансфер по бюджета на Община Гоце
Делчев за изграждане на подпорна стена за
укрепване на улица между о.т. 299а и о.т. 299и,
кв. 261, гр. Гоце Делчев – 374 500 лв., частично;
2. трансфер по бюджета на Община Пет
рич за аварийни дейности по възстановяване проводимостта на дере в с. Кавракирово – 750 000 лв., частично;
3. трансфер по бюджета на Община Камено
за изпълнение на мерки за предотвратяване
и намаляване на последиците от наводнения
в с. Полски извор – 475 000 лв., частично;
4. трансфер по бюджета на Община Долни
чифлик за неотложни възстановителни работи
на покрива на административна сграда – кметство в с. Нова Шипка – 43 155 лв.;
5. трансфер по бюджета на Община Дългопол в общ размер 58 969 лв., от които:
а) за възстановяване на пътни настилки и
отводнителни канали по уличната мрежа в
с. Лопушна – 3105 лв.;
б) за възстановяване на пътни настилки и
отводнителни канали по уличната мрежа в
с. Цонево – 27 542 лв.;
в) за възстановяване на пътни настилки и
отводнителни канали по уличната мрежа в
с. Боряна – 28 322 лв.;
6. трансфер по бюджета на Община Суворово за разплащане на разходи за разчистване на пътища на територията на Община
Суворово – 25 497 лв.;
7. трансфер по бюджета на Община Трявна
за възстановяване на подпорна стена, укрепваща път ІІІ-609 от републиканската пътна
мрежа, гр. Плачковци – 50 820 лв.;
8. трансфер по бюджета на Община Тетевен
за извършване на неотложни възстановителни
работи в Гложенския манастир „Св. Георги
Победоносец“, с. Гложене – 5980 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Пещера
за разплащане на аварийни работи по дренаж, помпена стнция и напорен тръбопровод
до съществуваща канализация, гр. Пещера – 209 063 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Перник за възстановителна помощ на Б. С. Б. за
жилищен имот на ул. 11-та № 26, с. Дивотино
(18 254 лв.) и съдебни разноски (4350 лв., в
т.ч. 3350 лв. за първа инстанция и 1000 лв.
за касационна инстанция) по Решение на
Върховния административен съд № 10213 от
8 октомври 2021 г. и Решение на Админист
ративен съд – Перник, № 19 от 22 февруари
2021 г. – 22 604 лв.;
11. трансфер по бюджета на Община Плевен
в общ размер 588 900 лв., от които:
а) за у к реп ва не на св лач и ще № PV N
24.62111.02 на общински път LOV 1054/LOV
1052, Славяни – Ловеч/Баховица – Граница
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община (Ловеч – Плевен) – Николаево – Ралево/ІІ-35/, в землището на с. Ралево, община
Плевен, при км 15+440 – 455 000 лв., частично;
б) за ремонт на ул. Кирил и Методий,
с. Бохот – 18 900 лв.;
в) за ремонт на ул. Трайчо Костов, с. Бохот – 72 000 лв., частично;
г) за ремонт на ул. Петко Д. Петков, с. Бохот – 43 000 лв., частично;
12. трансфер по бюджета на Община Лъки
за разплащане на разходи за потушаване на
широкомащабен горски пожар в землището
на с. Югово – 11 944 лв.;
13. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
„Марица“ за осъществяване на мерки за пре
одоляване на последиците от наводнения на
прилежащи имоти по ул. 5-а, ул. 6-а, ул. 8-а,
ул. 9-а, ул. 28-а, ул. 29-а, ул. 30-а, ул. 31-ва,
ул. 33-та, ул. 34-та, ул. 35-а и ул. 36-а, с. Костиево – 600 000 лв., частично;
14. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
„Родопи“ за изграждане на стоманобетонов
пътен мост над р. Върлещица в регулацията
на с. Първенец, от о.т. 26 до о.т. 24 в ПИ
59032.501.1546 по КК, по път PDV 2250 Брестовица – Първенец – Марково – 119 580 лв.;
15. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Пловдив за възстановяване на непредвидени
разходи във връзка с оказана помощ по време
на пожарите в област Пловдив през август
2021 г. – 68 469 лв.;
16. трансфер по бюджета на Община Сливен
в общ размер 103 017 лв., от които:
а) за разплащане на разходи за овладяване
на бедствено положение на територията на
с. Сотиря – 9958 лв.;
б) за разплащане на разходи за овладяване
на бедствено положение на територията на
с. Горно Александрово – 18 359 лв.;
в) за разплащане на разходи по ликвидиране
на аварийна ситуация със сграда в имот на
детска градина, с. Селиминово – 31 611 лв.;
г) за разплащане на разходи за овладяване
на бедствено положение на територията на
с. Глушник – 43 089 лв.;
17. трансфер по бюджета на Община Твърдица за разплащане на разходи за овладяване
на горски пожар на територията на гр. Твърдица със съдействието на „Мини Марица-изток“ – ЕАД – 13 795 лв.;
18. трансфер по бюджета на Община Мадан
за разплащане на непредвидени разходи за
отстраняване на нанесени щети по пътната
и уличната мрежа на територията на общината – 194 223 лв.
19. трансфер по бюджета на Община Неделино за изграждане на подпорна стена над
ул. Иван Вазов, от о.т. 482 до о.т. 486 по плана
на гр. Неделино – 298 516 лв.;
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20. трансфер по бюджета на Община Смолян
за разплащане на средства за ликвидиране
на последици от интензивни валежи на 27
и 28 май 2021 г. на територията на община
Смолян – 81 428 лв.;
21. трансфер по бюджета на Община Чепеларе за възстановяване на подпорна стена
на улица за гробищен парк в кв. 22 по ЗРП
на с. Забърдо – 161 842 лв.;
22. трансфер по бюджета на Столичната
община за разплащане на разходи за извършени спешни и неотложни възстановителни
дейности в р-н „Овча купел“, р-н „Витоша“, р-н
„Банкя“ и р-н „Красна поляна“ – 67 409 лв.;
23. трансфер по бюджета на Община Драгоман за ремонт и възстановяване на мост,
с. Ялботина – 43 463 лв.;
24. трансфер по бюджета на Община Правец
в общ размер 125 766 лв., от които:
а) за разплащане на разходи за възстановяване на общински пътища на територията
на община Правец (с. Своде, с. Манаселска
река, с. Джурово) – 69 770 лв.;
б) за възстановяване на общински път
SFO 3491/SFO 1471, с. Калугерово – Видраре/
махала Стайковци – 20 275 лв.;
в) за възстановяване на общински път
SFO 3497/І-3/, с. Осиковица – махала Войновци – 35 721 лв.;
25. трансфер по бюджета на Община Самоков за разплащане на непредвидени разходи
за авариен ремонт и подмяна на улична канализация за повърхностни води на ул. Здравец,
от № 371 до № 393 – гр. Самоков – 9925 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
се предоставят от централния бюджет по
бюджетите на общините като трансфер за
други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
22 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
8079
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, услови
ята и реда за атестиране на военнослужещите
от Министерството на отбраната, структу
рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (обн., ДВ,
бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г.,
бр. 22 от 2013 г., бр. 14 от 2014 г.; доп., бр. 77
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 25 и 97 от 2015 г.,
бр. 10 от 2016 г.; изм., бр. 8 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2017 г., бр. 5 от 2018 г., бр. 95
от 2019 г. и бр. 103 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Основни цели на атестирането по
ал. 1 са:
1. създаване на услови я за ефективно
управление, за постигане на необходимите
способности на военните формирования и
съответните структури;
2. оценяване приноса и мотивиране на
отделния военнослужещ за изпълнението на
функциите и задачите на военното формирование/съответната структура;
3. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността
на военнослужещия и тяхното съответствие
с изискванията, определени в длъжностната
характеристика;
4. ефективно използване експертизата на
военнослужещите и определяне на подходящи
за тях длъжности в съответствие с професионалната им подготовка и постигнатите
резултати;
5. създаване на условия за реализиране на
справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие на военнослужещите;
6. подобряване на комуникацията между
военнослужещите и техните командири (началници) или ръководители на съответните
структури, както и оптимизиране на работата
им в екип;
7. повишаване на управленските/командирските умения на съответните ръководители/
началници/командири и утвърждаване на
войнските ценности и добродетели.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За постигане на обективна оценка
на професионалната квалификация и компетентност на военнослужещия и тяхното
съответствие с изискванията, определени в
длъжностната характеристика, атестиращият и
старши атестиращият са длъжни да използват
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всяка възможност да анализират и оценяват
работата, компетентностите, нагласите и професионалните умения на военнослужещия,
когото оценяват.
(4) Атестиращият и старши атестиращият са
отговорни за изготвянето на обективни оценки
при попълване на атестационния формуляр.“
§ 2. В чл. 3 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) За длъжностите, за които командирите
на командванията на структурите по чл. 60д,
ал. 1 и командирите/началниците/ръководителите на структурите по чл. 78 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България са атестиращи, те изпълняват функциите и на старши атестиращи.
(4) Командирите на командванията на
структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България могат да оправомощят длъжностни
лица, които да изпълняват функциите им на
старши атестиращ на военнослужещите от
пряко подчинените им военни формирования.“
§ 3. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура със своя заповед организира
провеждането на дейностите по атестиране
по чл. 8, ал. 2 и контролира изпълнението
им в подчинените му военни формирования/
структури.“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Не подлежат на атестиране при
условията и по реда на тази наредба военнослужещите поради:
1. обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи в дневна форма на
обучение със срок на обучение, по-дълъг от
6 месеца през атестационния период;
2. обучение за придобиване на образователно-квалификационна или образователна и
научна степен във висшите военни училища
и академии в страната и в чужбина в редовна
форма на обучение или в курсове със срок
на обучение, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;
3. специализация за придобиване на медицинска специалност и преминаващите стаж
като „стажант-юристи“ за придобиване на
юридическа правоспособност със срок на
обучение, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;
4. временно отстраняване от длъжност
при условията на чл. 158 и 158а от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България за срок, по-дълъг от 6 месеца през
атестационния период;
5. подготовка за участие и участие в операции и мисии извън територията на страната
за срок, по-дълъг от 6 месеца през атестационния период;
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6. ползване правото на отпуск за временна неработоспособност, отпуск по чл. 187,
ал. 3 и 4, чл. 203, ал. 1 и 3, чл. 205а и 206 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България повече от 6 месеца през
атестационния период.
(2) Не се атестират офицерите, притежаващи висши офицерски звания.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Военнослужещи, назначени на
длъжности извън и на територията на страната в меж дународни организации или в
други международни инициативи, както и в
състава на многонационални формирования
на територията на страната, се атестират по
методиката на съответната международна
организация, международна инициатива или
приемаща организация при следните условия:
1. атестирането на военнослужещите обхваща периода на изпълнение на длъжността
от 1 януари до 31 декември на съответната
календарна година;
2. действително изпълнение на длъжността
най-малко 6 месеца за съответната година;
3. военнослужещите изпращат оценъчния
формуляр с оценките за цялостно представяне
(Overall performance) до структурата по управление на човешките ресурси към министъра
на отбраната в срок до един месец от датата
на освобождаване от заеманата длъжност.
(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в
срок от десет работни дни:
1. изготвя удостоверение за приравняване на оценката за цялостно представяне от
оценъчния формул яр – приложение № 10,
само когато крайната оценка в атестацията
по методиката на съответната международна организация, международна инициатива
или приемаща организация съответства на
оценките в поле „Оценкa за цялостно представяне (Overall performance)“ на таблицата
по приложение № 9;
2. регистрира удостоверението по т. 1 и
въвежда данните (информацията) в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси;
3. изпраща оценъчния формуляр с оценките
за цялостно представяне (Overall performance)
и екземпляр от удостоверението до структурата по управление на човешките ресурси (по
личния състав), в която военнослужещите се
водят на отчет, за прилагане в служебните
им дела.
(3) При преназначаване на военнослужещите по ал. 1 на длъжности в страната се
ползва удостоверението за приравняване на
оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр – приложение № 10.
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(4) При освобождаване от заеманата длъжност военнослужещият по ал. 1 задължително
се атестира за изпълнението на длъжността,
ако има прослужени най-малко 6 месеца за
съответната година.“
§ 6. В чл. 7, ал. 1 думите „Процесът по
атестирането“ се заменят с „Атестирането“.
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Атестирането на военнослужещите обхваща периода на изпълнение на
длъжността от 1 януари до 31 декември на
съответната календарна година.
(2) Атестирането на военнослужещите по
ал. 1 включва следните етапи, дейности и
срокове за изпълнение:
1. първи етап се провежда в периода от
1 януари до 31 януари на съответната календарна година и включва следните дейности:
а) изготвяне от атестиращия на атестационния формуляр на атестирания военнослужещ и попълване на персоналните данни на
участниците в атестирането;
б) определяне от атестиращия на професионалните компетентности и личностни
характеристики съгласно длъжностната характеристика;
в) съвместно определяне на конкретните
задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати,
сержанти (старшини) и атестиращия;
г) след приключване на първия етап частта
от атестационния формуляр се отпечатва,
подписва се от атестирания и атестиращия
и се съхранява в съответното военно формирование/структура;
2. втори етап се провежда в периода от
1 февруари до 31 декември на съответната календарна година и включва следните дейности:
а) провеждане на междинни срещи по реда
на чл. 7, ал. 1, т. 3;
б) след приключване на втория етап частта от атестационния формуляр се отпечатва,
подписва се от атестирания и атестиращия
и се съхранява в съответното военно формирование/структура;
3. трети етап се провежда в периода от
1 до 31 декември на съответната календарна
година и включва следните дейности:
а) определяне на оценките от атестиращия
и самооценките от атестирания;
б) определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионалното му
развитие от атестиращия;
в) нанасяне на оценките по чл. 15;
4. четвърти етап се провежда в периода от
1 януари до 31 януари на следващата календарна година и включва следните дейности:
а) формиране на крайните оценки от старшия атестиращ;
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б) определяне на потенциала за развитие
на атестираните офицери/възможностите за
развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите)
от атестиращия;
в) определяне на потенциала за развитие
на атестираните офицери/възможностите за
развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите)
от старшия атестиращ;
г) след приключване на четвъртия етап
частта от атестационния формуляр се отпечатва и се подписва от всички участници по
чл. 3, ал. 1;
5. пети етап се провежда в периода от 1 януари до 1 март на следващата календарна година и включва въвеждане на предоставените
данни по чл. 12 в „Автоматизираната система
за управление на човешките ресурси“, с което
приключва атестирането на военнослужещия.
(3) Атестационните формуляри по чл. 2,
ал. 8 се разработват в електронен вариант,
като за изпълнение на етапите по ал. 2, т. 1 и
2 се изготвят протоколи. След приключване на
етапа по ал. 2, т. 4 атестационните формуляри
се отпечатват, подписват се от атестирания и
атестиращия и се съхраняват при условията
и по реда на чл. 2, ал. 8.
(4) При назначаване или преназначаване
на военнослужещ преди 1 юли атестирането
започва извън сроковете на ал. 2, т. 1 считано
от датата на назначаване на длъжност.
(5) Критерий за валидност на изготвения
хартиен атестационен формуляр по чл. 2,
ал. 6 е идентичност на данните в документа с въведените в електронния регистър на
военнослужещите по чл. 328, ал. 1, т. 1 от
ЗОВСРБ – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“.“
§ 8. В чл. 8а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В слу чаите по а л. 1 командирите
(началниците) на военни формирования или
ръководителите на съответните структури
организират приключването на атестирането
на военнослужещия към датата на освобождаване от заеманата длъжност извън сроковете
по чл. 8 по реда на чл. 12 преди изпращане
на служебното му дело към новото военно
формирование и освобож даването м у от
длъжност в „Автоматизираната система за
управление на човешките ресурси“.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В полето за коментар на атестиращия
на последната страница на изготвената атестация задължително се отразява основанието
за приключването на атестацията.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
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„1. за офицерите в Министерството на
отбраната, щабовете/управленията на структурите по чл. 78 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
в командванията на структурите по чл. 60д,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България – по образец и
оценъчни скали съгласно приложение № 1;
2. за офицерите от структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от
състава на Съвместното командване на силите,
Сухопътните войски, Съвместното командване
на специалните операции, Командването за
логистична поддръжка и Командването за
комуникационно-информационна поддръжка
и киберотбрана – по образец и оценъчни скали
съгласно приложение № 2;“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Атестационните формуляри се изготвят като електронни таблици по съответните
образци и се осигуряват от структурата по
управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.“
§ 10. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Въвеждането на данните от
електронните атестационни формул яри в
„Автоматизираната система за управление на
човешките ресурси“ се извършва от структурата по личен състав/управление на човешките
ресурси на военните формирования от състава
на структурите по чл. 60д, ал. 1 и чл. 78 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, с изключение на Служба
„Военно разузнаване“.
(2) Ръководителите на административни
звена на Министерството на отбраната организират окомплектуването на атестационните
формуляри и предоставянето на обобщените

електронни атестационни формуляри за въвеждане от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
в „Автоматизираната система за управление
на човешките ресурси“.
(3) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура по ал. 1 и 2 в своята заповед
по реда на Инструкция № И-5 от 5.09.2017 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“, определя длъжностни
лица, които да въвеждат данните в модул
„Атестиране“ в „Автоматизираната система
за управление на човешките ресурси“.“
§ 11. В чл. 14, ал. 2 думите „буква „б“ се
заменят с „буква „а“ и буква „б“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За кариерното развитие на военнослужещите по реда на Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България се ползват окончателните
оценки за потенциала или възможностите за
развитие от последната валидна атестация,
изготвена при условията на чл. 8, ал. 5, в
сроковете по чл. 8, ал. 2, т. 5.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Атестацията, изготвена по реда на
чл. 8а и при условията на чл. 8, ал. 5, не се
ползва през текущата календарна година.“
§ 13. Член 22 се отменя.
§ 14. Приложение № 9 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 6, ал. 2
Приравнителна таблица на оценките от оценъчните формуляри

№
по
ред

1.

2.

Оценъчен формуляр
по чл. 6, ал. 1

Наредба № Н-28 от 2010 г.
за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
Оценка по приложение № 5
(раздел V, т. 2.1) и
приложение № 6
(раздел IV, т. 2.1)

Оценкa за цялостно
представяне
(Overall performance)

Оценка по приложения от № 1 до 4 и
приложение № 7
(раздел V, т. 2.1)

OUTSTANDING
(ИЗКЛЮЧИТЕЛНО)

3 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото или от по- 4 – „Препоръчително е да се присвои
високо длъжностно ниво и/или да се
военно звание от друга категория“
повиши в следващо военно звание“

VERY GOOD
(МНОГО ДОБРО)

3 – „Препоръчително е да се преназ3 – „Препоръчително е да се преназнаначи на длъжност от същото или от
чи на длъжност от същото или от попо-високо длъжностно ниво и/или да
високо длъжностно ниво и/или да се
се повиши в следващо военно звание
повиши в следващо военно звание“
в съответната категория“
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ред

3.

4.

5.

Оценъчен формуляр
по чл. 6, ал. 1
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Наредба № Н-28 от 2010 г.
за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия

Оценкa за цялостно
представяне
(Overall performance)

Оценка по приложения от № 1 до 4 и
приложение № 7
(раздел V, т. 2.1)

Оценка по приложение № 5
(раздел V, т. 2.1) и
приложение № 6
(раздел IV, т. 2.1)

GOOD
(ДОБРО)

2 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от по-високо длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание“

2 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от по-високо
длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание“

SATISFACTORY
(ЗАДОВОЛИТЕЛНО)

1 – „Не е препоръчително да се
преназначи на длъжност от по-високо
длъжностно ниво или да се повиши в
следващо военно звание“

1 – „Не е препоръчително да се
преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да се
повиши в следващо военно звание в
съответната категория“

WEAK
(СЛАБО)

1����������������������������������
– �������������������������������
„Не е препоръчително да се преназначи на длъжност от по-високо
длъжностно ниво или да се повиши в
следващо военно звание“

1 – „Не е препоръчително да се
преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да се
повиши в следващо военно звание в
съответната категория“

“

§ 15. Приложение № 10 се изменя така:

Рег. № ........./.......20..... г.
Екз. № ............................

„Приложение № 10
към чл. 6, ал. 2

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за приравняване на оценката за цялостно представяне от оценъчния формуляр
на …………………………………………………………………………………….................................................................………..........
(звание, име, презиме, фамилия)
ЕГН ……………………,
на длъжност ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................................................................................
(пълно наименование на длъжността и структурата, за която е атестиран военнослужещият)
Период за атестиране: от ............................ г. до ……................... г.
(дата)
(дата)
В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 2 на Наредба № Н-28 от 2010 г. и на основание на
формуляр от дата ………………..г., дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ – МО,
издава настоящото удостоверение за приравняване на оценката за цялостно представяне за
атестационната ……….. година, както следва:
Оценка за цялостно представяне
(Overall performance)

Приравнителна оценка към Наредба № Н-28 от 2010 г.
съгласно приложение № 9

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
..............................................................................
(наименование на структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната)
..............................................................................
(подпис, име, фамилия, печат)“
Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2022 г. с изключение на § 10, който влиза в сила
от 1 юли 2022 г.
Министър:
Стефан Янев
8109
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1260
от 21 декември 2021 г.
за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното
подоходно облагане
На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно
облагане съгласно приложението.
Заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Василев
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1261
от 21 декември 2021 г.
за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2091, 2010 и 2001в
На основание чл. 64, ал. 1 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2091, 2010 и 2001в, съгласно приложението.
Заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Василев
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1262
от 21 декември 2021 г.
за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица
На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
съгласно приложението.
Заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Василев
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1263 от 21 декември 2021 г.
№ 1016-40-1362 от 16 декември 2021 г.
за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6,
ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона
за данъците върху доходите на физическите лица
На основание чл. 6, ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване утвърждаваме образец на справка
за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица съгласно приложението.
Заповедта и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
А. Василев
Управител на НОИ:
Ив. Иванов

БРОЙ 111

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 111

БРОЙ 111

8073

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 286
от 20 декември 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 443 от
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 25.01.2022 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.1930.845, представляващ УПИ V – „за КОО“, кв. 299, м. Павлово – Бъкстон, София, ул. Мусала, срещу бл. 28,
общински нежилищен имот, стопанисван от
Район „Витоша“.
2. Начална тръжна цена – 343 450 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 8000 лв.
4. Депозитът за участие – 34 345 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.01.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
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тории, София, ул. 23 декември, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.01.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8009
70. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Юли“, разположена
в землищата на гр. Хаджидимово и на селата
Абланица, Пет релик и Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, и описана със
следните координати в координатна система БГС
2005, зона 35:
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Юли“
Координатна система 2005, зона 35

8008
РЕШЕНИЕ № 287
от 20 декември 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 274 от
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 25.01.2022 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.2821.2537, попадащ в
УПИ VIII – пп горивни и строителни материали,
кв. 20А, м. НПЗ Орион и съседни жилищни тери-

№

Х (m)

Y (m)

1.

4598783,1

238828,4

2.

4598769,8

238893,9

3.

4598818,0

238926,6

4.

4599393,1

239170,0

5.

4599454,2

239335,5

6.

4599403,8

240141,5

7.

4599340,8

241051,1

8.

4599700,1

241444,7

9.

4599614,1

241738,2

10.

4599456,1

241815,3

11.

4599423,1

241842,3

12.

4599395,9

241879,8
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№

Х (m)

Y (m)

№

Х (m)

Y (m)

13.

4599368,8

241986,5

59.

4598804,8

239008,9

14.

4599336,8

242106,7

60.

4598737,1

238896,7

15.

4599305,6

242146,9

61.

4598756,3

238819,1

16.

4599293,1

242242,6

17.

4599294,8

242404,9

18.

4599312,9

242418,3

19.

4599372,9

242445,6

20.

4599431,5

242517,2

21.

4599463,1

242671,0

22.

4599444,7

242863,3

23.

4599384,6

242860,8

24.

4599344,8

242951,0

25.

4599121,6

243100,3

26.

4598854,2

244262,6

27.

4598758,5

243979,3

7989
71. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Чаирско дере-2“, разположена в землището на с. Драгойново, община Първомай, област
Пловдив, и описана със следните координати в
координатна система БГС 2005, зона 35:
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чаирско дере-2“
Координатна система 2005, зона 35

28.

4599077,7

242995,4

№

Х (m)

29.

4599338,4

242700,4

1.

4649233

354569

30.

4599254,8

242424,1

2.

4649170

354667

31.

4599273,4

241993,9

3.

4649149

354717

32.

4599527,8

241489,8

4.

4648992

354820

Y (m)

33.

4599360,1

241260,3

5.

4648939

354934

34.

4599440,6

241330,4

6.

4648819

355035

4648772

355365

35.

4599562,0

241432,5

7.

36.

4599581,7

241482,4

8.

4648329

355272

37.

4599582,1

241518,6

9.

4648650

355125

38.

4599532,5

241622,4

10.

4648384

354552

39.

4599495,2

241672,6

11.

4648906

354196

12.

4649206

354179

40.

4599516,7

241689,5

41.

4599557,3

241682,4

42.

4599627,9

241610,9

43.

4599642,9

241537,4

44.

4599637,6

241463,0

45.

4599597,2

241397,6

46.

4599543,6

241324,0

47.

4599523,0

241301,5

48.

4599403,3

241211,3

49.

4599338,7

241196,9

50.

4599293,6

241145,1

51.

4599240,9

241060,2

52.

4599234,6

241022,7

53.

4599205,4

240929,3

54.

4599193,7

240897,6

55.

4599157,5

240855,5

56.

4599114,4

240747,4

57.

4599357,0

239696,1

58.

4599278,2

239395,0

7990
70. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление № С210022-095-0000028/16.12.2021 г. възлага на „ТСК – Актив“ – ЕООД, ЕИК 201703480,
с адрес за кореспонденция: с. Драгушиново,
ул. Крайречна № 1, община Самоков, област
София, следния недвижим имот: 4/5 идеални
части от триетажна масивна сграда – курортна
туристическа сграда (туристическа спалня), с
идентификатор № 65231.920.543.1 (стар идентификатор № 65231.920.364.19) по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, със
застроена площ по кадастрална карта в размер
на 885 кв. м, с разгърната застроена площ общо
в размер на 1975,24 кв. м, брой етажи – 3, брой
подземни етажи – нула, брой самостоятелни
обекти в сградата – 6, построена въз основа на
отстъпено право на строеж върху общинска земя
в поземлен имот с идентификатор № 65231.920.543
(с т ар и ден т ифи к ат ор № 65231.92 0.36 4), п ри
граници и съседи: имоти с идентификатори
№ 65231.920.541, № 65231.920.542, № 65231.920.394,

С Т Р.
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№ 65231.920.540, № 65231.920.548, № 65231.919.86.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
7944
36. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0001453/21.12.2021 г.
възлага на Валентин Тонев, с. Бистрица, ул. Просвета, следния недвижим имот: самостоятелен
обект – търговски обект (магазин) с идентификатор 68134.4091.5839.1.70 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. София, магазин
№ 10 (образуван от обединените магазин № 10
и магазин № 11 преди преработката), намиращ
се в София, община Столична, р-н „Младост“,
ж.к. Младост 2, бл. 290, вх. 1, ет. 1, обект 10, с
площ 66,06 кв. м по скица, при съседни самостоятелни обекти в сградата по скица: на същия етаж:
68134.4091.5839.1.69, под обекта: 68134.4091.5839.1.75,
68134.4091.5839.1.74, 68134.4091.5839.1.73, над обекта: няма.
7972
1. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С210020-0910001458/21.12.2021 г. възлага на Татяна Стойчева
Добрева следния недвижим имот: УПИ, УПИ
VWW-128 от кв. 9 по ПУП на с. Езеро, отреден за
жилищни нужди, представляващ празно дворно
място с площ 1150 кв. м, намиращ се в с. Езеро,
община Нова Загора, с граници: изток: УПИ VW129, запад: УПИ VWWW-127, север: УПИ V-124, юг:
улица. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
8010
21. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С210015-091-0001074/27.10.2021 г. възлага на „Билд 3000“ – ЕООД, адрес: Плевен,
ж.к. Мара Денчева № 10, ет. 04, ап. 14, следния
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор
56722.652.537 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56
от 18.09.2007 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: Плевен, Западна индустриална
зона, с площ 2297 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов обект,
номер по предходен план 1136, кв. 608, парцел WV,
при съседи: 56722.652.539; 56722.652.37; 56722.652.24;
56722.652.26; 56722.652.28, заедно с построената
в имота сграда с идентификатор 56722.652.537.1,
с площ 46 кв. м, предназначение: промишлена
сграда, номер по предходен план: няма, за сумата
101 999 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
8106
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39. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот с
изх. № С210015-091-0001229/16.11.2021 г. възлага на
„Гофрило Ко“ – ЕООД, адрес: Плевен, ул. Стоян
Заимов № 21, ет. 2, ап. 2, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 37376.1002.101 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-1431 от 7.08.2018 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
поземления имот: Кнежа, ул. Георги Димитров
№ 60, с площ: 874 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 101,
кв. 12, парцел I, при съседи на поземления имот:
37376.1002.5083; 37376.1002.3433; 37376.1002.100;
37376.1002.5077, заедно с построените в описания
поземлен имот сгради, както следва: сграда с
идентификатор 37376.1002.101.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-1431 от 7.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата:
Кнежа, ул. Георги Димитров № 60, със застроена
площ: 76 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор и номер по предходен план: няма, и сграда
с идентификатор 37376.1002.101.2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-1431 от 7.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: Кнежа,
ул. Георги Димитров № 60, със застроена площ:
27 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: постройка
на допълващо застрояване, стар идентификатор
и номер по предходен план: няма, за сумата
11 100 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
8107
23. – Национа лната м узика лна академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство за заемане на академичните
длъжности: професор по: Хармония – един към
катедра „Теория на музиката“; Оперно-симфонично дирижиране – един към катедра „Дирижиране
и композиция“; Класическо пеене – двама към
катедра „Класическо пеене“; доцент по: Солфеж – един; Звукотехника – един към катедра
„Теория на музиката“; Класическо пеене – един
към катедра „Класическо пеене“, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.
7966
12. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за доцент
по 5.6. Материали и материалознание (Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи) – един със срок 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски
№ 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел. 02/81 63
120 и 02/81 63 136.
8000
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76. – Техническият университет – Габрово,
на основание решение на АС от 14.12.2021 г.
с протокол № 4 обявява конкурс за прием на
двама докторанти в редовна форма на обучение
срещу заплащане по област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника и
докторска програма „Комуникационни мрежи
и системи“. Необходими документи: заявление,
автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложението към нея. Срок за подаване на
документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: Технически университет – Габрово, ул. Х. Димитър № 4, „Научно
развитие“, тел. 066/827-238.
7958
28. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за следните академични длъжности: доценти по: област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Физикохимия“ към
катедра „Химични науки“ за преподаването на
български и английски език – един; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
за: професионално направление 7.1. Медицина:
научна специалност „Анатомия, хистология и
цитология“ към катедра „Анатомия, хистология
и ембриология“ за преподаването на български
и английски език – един, научна специалност
„Урология“ към катедра „Урология и обща медицина“ за преподаването на български и английски
език – един на непълно работно време (4 часа);
професиона лно направление 7.3. Фармаци я,
научна специалност „Фармацевтична химия“
към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична
химия“ за преподаването на български и английски език – един; професионално направление 7.4.
Обществено здраве, научна специалност „Медицинска информатика“ към катедра „Медицинска
информатика, биостатистика и електронно обучение“ за преподаването на български и английски език – един; професори по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност „Неорганична химия“ към катедра „Химични науки“
за преподаването на български и английски
език – един; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия,
хистология и цитология“ към катедра „Анатомия,
хистология и ембриология“ за преподаването на
български и английски език – двама; всички със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Справки и документи в ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А,
4002 Пловдив, тел.: 0877124007 и 0882512598; e-mail:
science@mu-plovdiv.bg
8069
45. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси
за: професор по: област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Комуникативно-компетентностен подход,
мениджмънт на качеството на образователната
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дейност) – един, със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Биоразнообразие, биология, здравно и екологично образование) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; главен асистент по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.2. Химически науки (Химия на високомолекулните съединения и технологии) – един, със
срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по… (Методика на обучението
по биология и здравно образование) – един на
1/2 щат, 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.
7973
698. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност професор
по професионално направление 2.2. История и
археология, специалност „История на България“
(Социална история, XV – XVIII век) – един, за
нуж дите на секция „Българите, Османската
империя и Европа“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за
участие в конкурса са определени в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности
в Института за исторически изследвания при
БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на
института: 1113 София, бул. Шипченски проход
№ 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02
16; 02 870 8513.
7945
8. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват: УПИ W от кв. 8, УПИ W от кв. 9,
УПИ W от кв. 10, УПИ W, УПИ WW, УПИ WWW, УПИ
WV, УПИ V от кв. 11, УПИ WW от кв. 12 и УПИ W
от кв. 29, както и улици и площади, заключени
между тях по плана на гара Церковски, община
Карнобат. Проектът е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Карнобат.
7993
7. – Община Перущица, област Пловдив, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички
заинтересувани лица, че с Решение № 107, взето
с протокол № 10 от 25.11.2021 г. на Общинския

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

съвет – Перущица, е одобрен ПУП – план за
регулация и застрояване на кв. Запад, гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.
Възложител на проекта е Община Перущица,
представлявана от Мария Асенова Витанова-Вълканова – кмет. Проектът е изложен в сградата на
Община Перущица, ет. 3, стая № 5. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението за одобряване
подлежи на обжалване по законосъобразност от
заинтересуваните лица пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Перущица.
8011
87. – Община Разлог на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 227, протокол
№ 9 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – Разлог,
е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на
„Водопровод“ – изместване на участък от съществуващ главен водопроводен клон РVС DN 140 от
ПИ 61813.22.31, м. Галинчев мост, Шипоко, землище на гр. Разлог, община Разлог – съоръжение
на техническата инфраструктура за захранване
на ПИ 61813.22.31, м. Галинчев мост, Шипоко,
землище на гр. Разлог, община Разлог, с възложител „Амрита-С“ – ООД. Проектът е изложен
в стая № 306 на Община Разлог. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Разлог до
Административния съд – Благоевград.
7965
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Фондация „Гринберг“
със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1,
представлявана от управителя Георги Иванов
Йорданов, подадена чрез адв. Иван Йорданов,
против Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от
или превозващи лица с трайни увреждания, в
община Симитли, приета с Решение № 780 по
протокол № 50 от 28.02.2014 г. на Общинския
съвет – Симитли, по която е образувано адм. д.
№ 1126/2021 г. по описа на Административния
съд – Благоевград, и същото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
4.02.2022 г. от 10,30 ч.
7967
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Десислава Андреева Боева с адрес
София, ул. Георги Минчев № 28А, ет. 4, aп. 13,
на Заповед № 929 от 21.11.2002 г. на кмета на
община Бургас, с която е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация за
разширяване на Гробищен парк – Бургас, засягащ поземлени имоти 1, 11, 12 и 16 от масив 74,
поземлени имоти 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 и 12 от
масив 75 и поземлени имоти 1, 2, 3, 13, 14 и 15
от масив 76, землище гр. Бургас, според сините
и червените черти и надписи съгласно приложения към заповедта план, в частта относно
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поземлен имот с идентификатор 07079.2.2239 по
кадастралната карта и кадастралния регистър
на гр. Бу ргас. По оспорването е образувано
адм.д. № 2478/2021 г. по описа на съда. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление по
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ до съда.
7935
Административният съд – Варна, VWW състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 2667/2021 г. по протест на Александър Атанасов – прокурор в Надзор „Административен“ при
Окръжната прокуратура – Варна, против текстове
на чл. 7, ал. 2 и 3, чл. 35, ал. 1, изр. 2 и ал. 3,
чл. 36, ал. 1, само в частта, описана в протеста,
и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията
на дейността на ОбС – Долни чифлик, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация – Долни чифлик, приет с Решение № 88 по протокол № 4 от 27.12.2019 г. на
ОбС – Долни чифлик, изменен и допълнен с
Решение № 148 от 26.03.2020 г. на ОбС – Долни
чифлик. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като страни
по адм. д. № 2667/2021 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица. Производството по делото
е насрочено за 27.01.2022 г. от 10,30 ч.
7950
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с
Решение № 38 по протокол № 4 от 19.12.2019 г.
за проведеното заседание на Общинския съвет – Свищов. С протеста се иска отмяната на
разпоредбите на чл. 14, чл. 92, ал. 2 и чл. 104, ал. 1
от този правилник поради незаконосъобразността
им. Образувано е адм.д. № 750/2021 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 18.02.2022 г. от 10 ч.
7948
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против разпоредби от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Стражица, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 44 от протокол № 4
от 30.01.2020 г. на Общинския съвет – Стражица.
С протеста се иска отмяната на разпоредбите
на чл. 16, ал. 1, т. 15, чл. 181, т. 1, чл. 19, 20 и
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чл. 65, ал. 1 и 4 от този правилник поради незаконосъобразността им. Образувано е адм. д.
№ 737/2021 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 18.02.2022 г. от 10,30 ч.
7949
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжния
прокурор в Окръжната прокуратура – Видин,
против Правилника за организация и дейност
на Общински съвет – Видин, и взаимодействие
с общинската администрация, приет с Решение № 2, взето с протокол № 2 от 22.11.2007 г.
на Общинския съвет – Видин, с което се иска
отмяна на целия правилник, алтернативно на
следните негови разпоредби: чл. 11, ал. 2, чл. 18,
чл. 19, чл. 20, ал. 2, чл. 68, ал. 5 и чл. 71, ал. 2,
по което е образувано адм. д. № 249/2021 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 1.03.2022 г. от 10 ч.
7957
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
протест на Окръжната прокуратура – Кърджали,
на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Черноочене, приет с Решение
№ 2 от 28.12.2019 г. на Общинския съвет – Черноочене. Алтернативно се прави искане да се
отменят като материално-незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 37, ал. 3, т. 1 и чл. 55, ал. 3
в частта „и на председателския съвет“ и т. 1 от
същата разпоредба в частта „и на председателския съвет“ от правилника. По оспорването е
образувано адм.д. № 342/2021 г. по описа на
А дминистративния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 9.02.2022 г. от 10 ч.
7936
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Кърджали, на Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – Момчилград,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, приет с Решение
№ 34 от 19.12.2019 г. на Общинския съвет – Момчилград, изменен и допълнен с Решение № 19 от
28.01.2021 г. на Общинския съвет – Момчилград.
Алтернативно е направено предложение да се
отменят разпоредбите на чл. 16, 17, 18, чл. 40,
ал. 1 в частта „определени от председателския
съвет на Общинския съвет“, чл. 50, ал. 1 и § 3 от
допълнителните и заключителните разпоредби от
правилника в частта „на председателския съвет
или“ като противоречащи на нормите на чл. 23,
ал. 4, чл. 24, 25, 48 и следващите от ЗМСМА. По
оспорването е образувано адм.д. № 347/2021 г. по
описа на Административния съд – Кърджали.
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Същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 9.02.2022 г. от 10,10 ч.
7937
Административният съд – Кърджали, съобщава, че по жалба на Хасан Ахмед Ахмед от
Момчилград, ул. Христо Ботев № 10, община
Момчилград, е образувано адм.д. № 316/2021 г. по
описа на съда. Предмет на делото е Решение № 138
от 28.10.2021 г. по протокол № 11 от 28.10.2021 г.
на Общинския съвет – Момчилград, с което е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП – ПР) във фаза „предварителен
проект“ съгласно чл. 126, ал. 4, т. 1 от ЗУТ на
съществуващи рег. кв. № 4, 34, 70, 79, 109, 110,
111, 112 и новообразувани рег. кв. № 4а, 21а (за
НУПИ, граничещ с кв. 21), 109а, 126, 127, 127а, 128,
129, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 и 157 по плана
на Момчилград съгласно устройствени зони на
одобрения и влязъл в сила общ устройствен план
на община Момчилград (ОУПО – Момчилград),
в частта за Момчилград: 1Ов, 2Ов, 3Ов, 4Ов,
3Оз, 4Жм, 5Жм и 6Жм, на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а от ЗОЗЗ, по реда на чл. 16
от ЗУТ, в частта му, касаеща поземления имот
(ПИ) с пл. сн. № 036.013 (парцел № 13 от масив
№ 36) по плана за земеразделяне на землището
на Момчилград, с площ 1,499 дка, попадащ съобразно одобрения проект в УПИ VI-13, кв. 155,
с площ на този УПИ – 1259,44 кв. м, според
отразеното в таблицата към графичната част на
плана; в УПИ VIII-14, кв. 155; в УПИ VII-15 – „за
озеленяване“, кв. 155, и в УПИ IX-12, кв. 155 по
подробния устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР), одобрен с Решение № 138 от
28.10.2021 г. на Общинския съвет – Момчилград.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
считано от деня на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, като подадат писмено
заявление със съдържанието и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.
7938
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 533/2021 г. по
протест на прокурор при Районната прокуратура – Монтана, ТО – Берковица, с който се оспорва
разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – Берковица, приета с Решение № 517 от
протокол № 27 от 26.06.2009 г., изменен и допълнен многократно, последно с Решение № 843 от
протокол № 39 от 29.10.2021 г. на Общинския
съвет – Берковица. Конституирани страни по
делото са: протестираща страна – прокурор при
Районната прокуратура – Монтана, ТО – Берковица, ответник – Общинският съвет – Берковица,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 533/2021 г. е насрочено за 28.01.2022 г. от 10 ч.
7995
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобща-
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ва, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 10,
буква „в“, чл. 11, ал. 1, т. 2, чл. 14, чл. 15, чл. 31,
ал. 2 и 4, чл. 36, ал. 4 в частта „председателски
съвет“ от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кнежа, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация 2019 г. – 2023 г. на Община Кнежа
(приет с Решение № 202 по протокол № 22 от
30.10.2020 г. на Общинския съвет – Кнежа), по
което е образувано адм. д. № 892/2021 г. по описа
на Административния съд – Плевен.
7996
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 3144 по описа за
2021 г. на Административния съд – Пловдив, по
протест на Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 22, ал. 1, т. 2, чл. 23, чл. 24, чл. 68, ал. 1
и 4 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Съединение, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 113 по протокол № 18 от 29.09.2016 г. на ОбС – Съединение,
посл. изм. с Решение № 85 по протокол № 13 от
29.10.2020 г.
7994
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 314/2021 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 20, т. 1 – 3, чл. 21, т. 1 – 4, чл. 65, ал. 1 (в
частта относно думите „подпомаган от председателския съвет“) и чл. 65, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация – Рудозем, приет с
Решение № 9 от 25.11.2015 г. по протокол № 3 от
25.11.2015 г. на ОбС – Рудозем, изм. с Решение № 9
от 23.12.2019 г. по протокол № 3 от 23.12.2019 г.
Съдът уведомява, че делото е насрочено за
8.02.2022 г. от 13,30 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
7940
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 313/2021 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 18, чл. 19, т. 2, чл. 20, т. 1 – 6, чл. 62, ал. 1 в
часта „председателския съвет“ и ал. 3, чл. 124,
т. 1 в частта „председателския съвет“ и чл. 129,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация – Мадан, приет с Решение № 21 от
18.12.2019 г. по протокол № 3 на ОбС – Мадан,
изм. и доп. с Решение № 204 от 22.01.2021 г. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 8.02.2022 г.
от 13,35 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
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административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
7941
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 14 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпила
жалба от Полина Антонова Велчева, Гергана
Георгиева Манджукова, Лидия Любомирова Перфанова, Валентин Михайлов Катерински, Мартин
Димитров Петров, Кристиян Людмилов Григоров
чрез адвокат Юлиан Дацев срещу чл. 7, чл. 8
(без ал. 5), 9, 10, 11, 18, 19, чл. 21, ал. 3 и чл. 22
от Наредбата за обществения ред на територията
на Столичната община, приета от Столичния
общински съвет с Решение № 676 по протокол
№ 61 от 27.09.2018 г., частично недействителна
съгласно Решение № 5055 от 18.07.2019 г. на
АССГ по адм. д. № 12193/2018 г., V тричленен
състав, оставено в сила с Решение № 3815 от
12.03.2020 г. на ВАС по адм. д. № 13541/2019 г.,
и съгласно Решение № 6819 от 13.11.2019 г. на
АССГ по адм. д. № 2510/2019 г., оставено в сила
с Решение № 16039 от 31.12.2020 г. на ВАС по
адм. д. № 4401/2020 г., по която е образувано
адм. д. № 8211/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, VWW тричленен състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.01.2022 г. от 10,10 ч.
7947
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Районната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на
чл. 4, ал. 2, чл. 24, 25, 26 и чл. 50, ал. 2, предл.
последно, чл. 75, ал. 1 и 5 и чл. 75а от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – Тополовград, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, по
което е образувано адм.д. № 320/2021 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено за
20.01.2022 г. от 10 ч.
7942
Кюстендилският районeн съд, единадесети
граждански състав, призовава Раито Ривера
Димитрова, родена на 9.12.1975 г., гражданка
на Мексикански съединени щати, с неизвестен
понастоящем адрес в чужбина и в Република България, като ответница по гр. д. № 1953 по описа
на съда за 2021 г. в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен
вестник“ да се яви в канцеларията на Районния
съд – Кюстендил, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея, депозирана от
Димитър Христов Димитров, ЕГН 7408103424, с
която против нея е предявен иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК – за прекратяване на
сключения между страните граждански брак. В
едномесечен срок от получаването им ответницата
може да подаде отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 от ГПК. Ако лицето не се яви за
получаване на съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител – арг.
от разп. на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7939
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За

на актовете, обнародвани в официалния раздел
на „Държавен вестник“ през 2021 г.

За

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАКОНИ
За
За

За
За
За

За
За

За
За
За

За
За

изменение на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (№ 12)
ратифициране на Спогодбата между
Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното
данъчно облагане с данъци на доходите
и предотвратяване на отклонението и
заобикалянето на данъчно облагане
(№ 13)
българския жестов език (№ 21)
изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (№ 24)
ратифициране на Споразумението за
въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна,
Европейския съюз и неговите държави
членки, от друга страна, Исландия, от
трета страна, и Кралство Норвегия, от
четвърта страна, и на Допълнителното
споразумение между Европейския съюз
и неговите държави членки, от една
страна, Исландия, от друга страна, и
Кралство Норвегия, от трета страна, за
прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените
американски щати, от една страна,
Европейския съюз и неговите държави
членки, от друга страна, Исландия, от
трета страна, и Кралство Норвегия, от
четвърта страна, подписани на 17 юни
2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия
(№ 25)
изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (№ 33)
изменение и допълнение на Закона
за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с
решение на Народното събр ание от
13 март 2020 г., и за преодоляване на
последиците (№ 34)
изменение на Закона за лечебните заведения (№ 35)
изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (№ 39)
изменение и допълнение на Закона за
възстановяване и преструктуриране на
кредитни институции и инвестиционни
посредници (№ 40)
изменение и допълнение на Закона за
пчеларството (№ 42)
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 (№ 55)

За
7

За
За
За

7
9
9

За
За
За
За

За
За
За
За
За

9
11

За
За

За
За
11
11

За

12

12
13

За

За
За
За
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изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (№ 43)
изменение и допълнение на Закона
за административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход
(№ 54)
изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (№ 57)
допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 58)
изменение и допълнение на Закона за
гражданското въздухоплаване (№ 59)
изменение и допълнение на Закона за
концесиите (№ 60)
изменение и допълнение на Закона за
адвокатурата (№ 61)
изменение и допълнение на Закона за
защита на конкуренцията (№ 66)
изменение и допълнение на Закона за
филмовата индустрия (№ 67)
изменение и допълнение на Закона
за чистотата на атмосферния въздух
(№ 68)
допълнение на Закона за движението
по пътищата (№ 69)
изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (№ 70)
изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъците (№ 71)
изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (№ 73)
изменение и допълнение на Закона
за Българската телеграфна агенция
(№ 74)
изменение и допълнение на Закона за
здравното осигуряване (№ 75)
изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари
(№ 76)
изменение и допълнение на Закона за
енергийната ефективност (№ 77)
изменение и допълнение на Закона за
признаване на професионални квалификации (№ 78)
ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители
между Министерството на финансите
на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (№ 79)
изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България
(№ 80)
изменение и допълнение на Закона за
българското гражданство (№ 81)
индустриалните паркове (№ 84)
дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (№ 85)
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изменение и допълнение на Закона за
българските лични документи (№ 87)
За изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (№ 88)
За предоставяне на цифрово съдържание и
цифрови услуги и за продажба на стоки
(№ 90)
За изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България (№ 91)
Поправка
За изменение и допълнение на Закона за
пътищата (№ 92)
За изменение и допълнение на Изборния
кодекс (№ 125)
За ратифициране на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Румъния относно
презгранични операции за Air Policing
(№ 140) 	
За ратифициране на Рамково споразумение
за Проекта „Традуки“ относно подкрепа
и посредничество за проекти в област
та на превода в Югоизточна Европа,
подписано от българската страна на
29 декември 2020 г. в София (№ 230)
За ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Репуб
лика България и Република Северна
Македония и Pfizer Inc. и BioNTech
Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на
ваксина срещу COVID-19, разработена
от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing
GmbH, и на Споразумение за дарение
между Република България и Република
Северна Македония (№ 234)
За ратифициране на Договор за дарение
SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплек
ти за тест за антиген „всичко в едно“ за
диагностика на COVID-19 на Република
България от Европейската комисия и
втори Договор за дарение SANTE/2020/
C3/082-DC-BG на комплекти за тест за
антиген „всичко в едно“ за диагностика
на COVID-19 на Република България от
Европейската комисия (№ 233)
За ратифициране на Споразумението между
Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, Швейцарския
федерален политехнически институт
в Лозана, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ и правителството
на Република България (№ 235)
За изменение и допълнение на Закона за
бюдж ета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г. (№ 241)
За изменение и допълнение на Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (№ 242) 	
За изменение и допълнение на Закона
за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. (№ 243)

21
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За
За

23
23
25
23

За

36

43

За

76

За

76

За
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изменение и допълнение на Закона за
защита на лица, застрашени във връзка
с наказателно производство (№ 249)
80
ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека,
между Република България, Кралство
Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека,
между Република България и Кралство
Бутан (№ 250)
80
ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека,
между Република България, Босна и
Херцеговина и АстраЗенека и на Двустранното споразумение за дарение на
ваксини срещу COVID-19, произведени
от АстраЗенека, между Република България и Босна и Херцеговина (№ 251)
80
ратифициране на Споразумението за
преп родажба на ваксини от и между
Република България и Кралство Норвегия относно преп родажба на дози
ваксини на Moderna Switzerland GmbH
срещу Covid-19 (№ 252)
80
ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека,
между Република България, Народна
република Бангладеш и АстраЗенека и
Двустранно споразумение за дарение на
ваксини срещу COVID-19, произведени
от АстраЗенека, между Република България и Народна република Бангладеш
(№ 253)
80
изменение на Закона за данък върху
добавената стойност (№ 305)
111
ПРАВИЛНИЦИ

За
За

организацията и дейността на Народното
събрание
65
организацията и дейността на Народното
събрание
109
РЕШЕНИЯ

77

77
77
77
77

За

приемане на Стратегия за развитие
на висшето образование в Република
България за периода 2021 – 2030 г.
По Доклада за дейността на Временната
комисия по повод придобиването от
„Българска банка за развитие“ – АД,
на 28 265 200 акции от капитала на
„Първа инвестиционна банка“ – АД
За попълване състава на Комисията за
контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните
съобщения
За попълване състава на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред
За и з б о р н а г е н е р а л е н д и р е к т о р н а
Българската телеграфна агенция
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За

одобряване на Решение (ЕС, Евратом)
2020/2053 на Съвета от 14 декември
2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС,
Евратом
11
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
12
За отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската
държава и нацията
13
За приемане на Програма за развитие на
отбранителните способности на въоръжените сили на Републ ика България
2032 и за определяне числеността на
въоръжените сили
13
За приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2021 г.)
17
За работата на Народното събрание през
март 2021 г.
17
По Доклад за дейността на Комисията за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество за 2020 г.
18
За отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската
държава и нацията
18
За възлагане на Сметната палата извършва
нето на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по
Закона за обществените поръчки от
„Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари
2017 г. до 31 декември 2020 г.
18
За възлагане на Министерския съвет да
предприеме всички необходими действия за провеждане на своевременни
консултации с Европейската комисия
с цел проучване на възможностите за
покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, които са получили
разрешение за употреба в държави извън
Европейския съюз или Европейското
икономическо пространство
20
За приемане на Правила за дистанционно
участие в заседанията на Четиридесет
и петото Народно събрание на народни
представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради
COVID-19
32
За приемане на процедурни правила за
избиране на председател на Четиридесет
и петото Народно събрание
32
За избиране на председател на Четиридесет
и петото Народно събрание
32
За приемане на процедурни правила за
избиране на заместник-председатели
на Чет и ри десет и пет о т о Народно
събрание	 32
За избиране на заместник-председатели
на Чет и ри десет и пет о т о Народно
събрание
32
По прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
32

За
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избиране на секретари на Четиридесет
и петото Народно събрание
За създаване на Временна комисия за
изработване на проект на Правилник
за организацията и дейността на Народното събрание и за промени в Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
За приемане оставката на Министерския
съвет на Република България
За избиране на Комисия по правни въпроси
За избиране на Комисия по бюджет и
финанси
За избиране на Комисия по здравеопазването
За създаване на Временна комисия по
проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването
на средства от Министерския съвет,
министерствата, държавните органи,
държавни предприятия и дружества с
повече от 50 на сто държавно участие
през последните 10 години
За задължаване на министър-председателя
Бойко Методиев Борисов да представи
предложенията и мотивите в Националния план за възстановяване и устойчивост, внесен от Министерския съвет
За налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи
За отмяна на Великденската ваканция на
Народното събрание за 2021 г.
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
За приемане на процедурни правила за
избиране на председател на Четиридесет
и шестото Народно събрание
За избиране на председател на Четиридесет
и шестото Народно събрание
За приемане на процедурни правила за
избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и шестото Народно
събрание
За избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и шестото Народно
събрание
По прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
За избиране на секретари на Четиридесет
и шестото Народно събрание
За избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за
организацията и дейността на Четиридесет и шестото Народно събрание
За създаване на Временна комисия за
разследване на факти и обстоятелства
при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от
МВР, извършени на 10 юли и 2 септември
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2020 г. срещу протестиращи граждани,
както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на
специални разузнавателни средства на
протестиращи граждани, опозиционни
лидери и членове на политически партии
от опозицията
За създаване на Временна комисия по
ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването
на средства от Министерския съвет,
министерствата, държавните органи,
държавни и общински предприятия,
дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните
власти през последните 5 години
За създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства
относно незаконосъобразни действия и
бездействия на компетентните органи на
територията на Лесопарк „Росенец“, в
района на нос „Чукалята“, гр. Бургас
За отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г.
За прекратяване правомощията на член
на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори
За прекратяване правомощията на член и
заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
За внасяне на доклад от Главния прокурор
на Република България
За създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства
относно действията и бездействията на
компетентните български органи във
връзка наложените на 2 юни 2021 г.
санкции на български физически и
юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC)
на Министерството на финансите на
Съединените американски щати на
основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на
човешки права
За приемане на Правила за дистанционно
участие в заседанията на Четиридесет и
шестото Народно събрание на народни
представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради
COVID-19
Във връзка с Указ № 204 от 6 август 2021 г.
на президента на републиката и заявление вх. № 46-154-00-11 от 10 август
2021 г. от Пламен Николаев Николов
Относно осигуряване право на достъп на
народните представители до документи – класифицирана информация
За създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства
относно незаконосъобразни действия и
бездействия на компетентните органи на
територията на защитената територия
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63
65
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„Колокита“ в полуостров „Буджака“,
попадащ в териториалния обхват на
община Созопол
За внасяне на доклад от главния прокурор
на Република България
За избиране на Комисия по бюджет и
финанси
За избиране на Комисия по конституционни
и правни въпроси
За избиране на Комисия по икономическа
политика, иновации и туризъм 	
За избиране на Комисия по енергетика и
климат 	
За избиране на Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно
самоуправление
За избиране на Комисия по външна политика
За избиране на Комисия по въпросите на
Европейския съюз
За избиране на Комисия по отбрана
За избиране на Комисия по вътрешна
сигурност и обществен ред
За избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по
Закона за електронните съобщения
За избиране на Комисия по земеделието,
храните и горите
За избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика 	
За избиране на Комисия по образованието
и науката 	
За избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта 	
За избиране на Комисия по здравеопазването 	
За избиране на Комисия по околната среда
и водите 	
За избиране на Комисия по транспорт и
съобщения 	
За избиране на Комисия по дигитализация,
електронно управление и информационни технологии 	
За избиране на Комисия по културата и
медиите 	
За избиране на Комисия за прякото участие
на гражданите и взаимодействието с
гражданското общество
За избиране на Комисия по правата на
човека, вероизповеданията и жалбите
на гражданите
За избиране на Комисия по политиките
за българите извън страната
Във връзка с разискванията по питането
от народните представители Велизар
Ш а л а м а нов и К а лоя н Я н ков к ъм
сл у жебни я минист ър на отбраната
Георги Панайотов относно реализация
на Програма за развитие на отбрани-
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телните способности на Въоръжените
сили на Република България 2032 и
оценка на изпълнението на Програма за развитие на отбранителните
способност и на Въоръжените сили
на Република България 2020
За промяна в състава на Комисията по
околната среда и водите
За п р ом я на в с ъ с т а ва на Ком иси я т а
по политик ите за българите извън
страната
За п р ом я на в с ъ с т а ва на Ком иси я т а
за прякото у частие на г ра ж даните
и взаимодействието с гражданското
общество
За промяна в състава на Комисията по
отбрана
За освобождаване и избиране на секретар
на Четиридесет и шестото Народно
събрание
За насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съюза за Средиземноморието
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарното
измерение на Централноевропейската
инициатива
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на НАТО
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество
в Югоизточна Европа
По Доклад за дейността на Временната
комисия за разследване на факти и
обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и
помощни средства от МВР, извършени
на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу
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протестиращи граждани, както и за
разследване на факт и и обстоятелства,
свързани с прилагане на специални
разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери
и членове на политически партии от
опозицията
За приемане на процедурни правила за
избиране на председател на Четиридесет
и седмото Народно събрание
За избиране на председател на Четиридесет
и седмото Народно събрание
За приемане на процедурни правила за
избир ане на заместник-председатели
на Четиридесет и седмото Народно
събрание
За избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и седмото Народно
събрание
По прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
За избиране на секретари на Четиридесет
и седмото Народно събрание
За избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за
организацията и дейността на Народното събрание
За приемане на Правила за дистанционно
участие в заседанията на Народното
събрание на народни представители,
поставени под задължителна изолация
или карантина поради COVID-19
За избиране на министър-председател на
Република България
За приемане на структура на Министерския
съвет на Република България
За избиране на Министерски съвет на
Републ ика България
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За попълване ръководството и състава на
Временната комисия за изработване на
проект на Правилник за организацията
и дейността на Народното събрание
За справяне с ценовата криза на електроенергията
За изменение и допълнение на Решение
на Народното събрание за справяне с
ценовата криза на електроенергията,
прието на 15 декември 2021 г.
За създаване на Временна комисия за
въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея
За пром яна на дните на ваканци я на
Народното събрание по чл. 39, ал. 2
от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
За прекратяване пълномощията на народен
представител
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прекратяване пълномощията на народен
представител
прекратяване пълномощията на народен
представител
прекратяване пълномощията на народен
представител
одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по държавния бюджет за
2021 г. за сметка на преизпълнението
на данъчните приходи по държавния
бюджет за 2021 г.
изменение на Решение на Народното
събрание за приемане на структура
на Министерския съвет на Република
България
изменение на Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски
съвет на Република България
избиране на Комисия по бюджет и
финанси
избиране на Комисия по конституционни
и правни въпроси
избиране на Комисия по икономическа
политика и иновации
избиране на Комисия по енергетика
избиране на Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно
самоуправление
избиране на Комисия по външна политика
избиране на Комисия по въпросите на
Европейския съюз
избиране на Комисия по отбрана
избиране на Комисия по вътрешна
сигурност и обществен ред
избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения
избиране на Комисия по земеделието,
храните и горите
избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
избиране на Комисия по образованието
и науката
избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
избиране на Комисия по здравеопазването
избиране на Комисия по околната среда
и водите
избиране на Комисия по транспорт и
съобщ ения
избиране на Комисия по електронно
у п равление и информац ионни т ехнологии
избиране на Комисия по културата и
медиите
избиране на Комисия за прякото участие
на гражданите и взаимодействието с
гражданското общество
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избиране на Комисия по правата на
човека, вероизповеданията и жалбите
на гражданите
избиране на Комисия по политиките
за българите извън страната
избиране на Комисия по превенция и
противодействие на корупцията
избиране на Комисия по туризъм
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Във вр ъ зка с у п ра ж нено т о пол и цейско
насилие от длъжностни лица срещу
протестиращи г ра ж дани в периода
юли – септември 2020 г.
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69

За

За насрочване избори за членове на Европейския парламент, за Народно събрание
и за органи на местно самоуправление
насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. (№ 9)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, на 27 юни 2021 г. (№ 56)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Ясен, община Плевен, област
Плевен, на 27 юни 2021 г. (№ 72)
насрочване на частичен избор за кмет
на к ме т с т во Жъ л т и бря г, общ и на
Стамболово, област Хасково, на 27 юни
2021 г. (№ 100)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Сърница, община Минерални
бани, област Хасково, на 27 юни 2021 г.
(№ 104)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, на 27 юни 2021 г.
(№ 113)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Памидово, община Лесичово,
област Пазарджик, на 27 юни 2021 г.
(№ 122)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Цани Гинчево, община
Никола Козлево, област Шумен, на
27 юни 2021 г. (№ 123)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Благоевград, област Благоевград, на 27 юни 2021 г. (№ 124)
разпускане на Четиридесет и петото
Народно събрание на 12 май 2021 г.
и насрочване на избори за Народно
събрание на 11 юли 2021 г. (№ 130)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Аспарухово, община Левски,
област Плевен, на 3 октомври 2021 г.
(№ 144)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Церово, община Благоевград, област Благоевград, на 3 октомври
2021 г. (№ 145)
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За
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За

За

За

насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Охлювец, община Кърджали,
област Кърджали, на 3 октомври 2021 г.
(№ 149)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Буковлък, община Плевен,
област Плевен, на 3 октомври 2021 г.
(№ 150)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Дянково, община Разград,
област Разград, на 3 октомври 2021 г.
(№ 154)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Студен кладенец, община Крумовград, област Кърджали, на
3 октомври 2021 г. (№ 164)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Дебелт, община Средец,
област Бургас, на 3 октомври 2021 г.
(№ 167)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Арчар, община Димово,
област Видин, на 3 октомври 2021 г.
(№ 183)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Калояново, област Пловдив,
на 3 октомври 2021 г. (№ 189)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Сливница, община Кресна,
област Благоевград, на 3 октомври
2021 г. (№ 190)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Стражица, област Велико Търново, на 3 ок томври 2021 г.
(№ 193)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище, на 3 октомври
2021 г. (№ 203)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Копринка, община Казанлък,
област Стара Загора, на 3 октомври
2021 г. (№ 208)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Вакарел, община Ихтиман,
област София, на 3 октомври 2021 г.
(№ 216)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, на 27 февруари
2022 г. (№ 225)
разпускане на Четиридесет и шестото
Народно събрание на 16 септември
2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
(№ 245)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, на 27 февруари 2022 г. (№ 254)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, на 27 февруари 2022 г.
(№ 255)
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насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, на 27 февруари
2022 г. (№ 256)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Ясеновец, община Разград,
област Разград, на 27 февруари 2022 г.
(№ 259)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Езеро, община Нова Загора,
област Сливен, на 27 февруари 2022 г.
(№ 263)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Йонково, община Исперих,
област Разград, на 27 февруари 2022 г.
(№ 266)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Драгомъж, община Исперих,
област Разград, на 27 февруари 2022 г.
(№ 267)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Твърд ица, община Бургас,
област Бургас, на 27 февруари 2022 г.
(№ 271)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Тодорово, община Исперих,
област Разград, на 27 февруари 2022 г.
(№ 273)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Тича, община Котел, област Сливен, на 27 февруари 2022 г.
(№ 285)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Асеновци, община Левски,
област Плевен, на 27 февруари 2022 г.
(№ 286)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Райнино, община Исперих,
област Разград, на 27 февруари 2022 г.
(№ 288)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Лесново, община Елин
Пелин, област София, на 27 февруари
2022 г. (№ 304)
За назначаване и освобождаване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни
представители на Република България при международни организации
освобождаване на Надежда Николова
Нейнски от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Турция (№ 1)
назначаване на Ангел Христов Чолаков
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Турция със седалище в Анкара (№ 2)
освобождаване на Радко Тодоров Влайков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Сърбия (№ 3)
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назначаване на Петко Колев Дойков
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Сърбия със седалище в Белград (№ 4)
освобождаване на Уляна Симеонова
Богданска от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Унгария (№ 5)
назначаване на Христо Стефанов Полендаков за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Унгария със седалище в Будапеща (№ 6)
освобождаване на Йорданка Йорданова
Чобанова от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
Българи я в Словашката реп ублика
(№ 10)
назначаване на Васил Павлов Петков
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Словашката
република със седалище в Братислава
(№ 11)
освобождаване на Любомир Николов
Попов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Арабска република Египет
(№ 17)
назначаване на Деян Ангелов Катрачев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Арабска република Египет със седалище в гр. Кайро
(№ 18)
освобождаване на Василий Христов
Такев от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Португалската република
(№ 19)
назначаване на Иван Ангелов Найденов
за извънреден и пълномощен посланик
на Републ ика България в Португалската република със седалище в Лисабон
(№ 20)
освобождаване на Мартин Иванов Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Естония (№ 22)
назначаване на Селвер Ахмед Халил за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Естония със седалище в София (№ 23)
освобождаване на Емил Савов Ялнъзов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България
в Република Полша (№ 27)
назначаване на Маргарита Ганева Ганева
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Полша със седа лище във Варшава
(№ 28)
освобождаване на Емил Савов Ялнъзов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Литва (№ 29)
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назначаване на Селвер Ахмед Халил за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Литва
със седалище в София (№ 30)
освобождаване на Борислав Кирилов
Костов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Япония (№ 37)
назначаване на Мариета Петрова Арабаджиева де Дескалси за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Япония със седалище в
Токио (№ 38)
освобож да ва не на Борис Гена д иев
Борисов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Държавата Кувейт (№ 44)
назначаване на Димитър Димитров
Димитров за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Държавата Кувейт със седалище в
гр. Кувейт (№ 45)
освобождаване на Емил Савов Ялнъзов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Латвия (№ 46)
назначаване на Селвер Ахмед Халил за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Латвия
със седалище в гр. София (№ 47)
освобождаване на Иван Илиев Кондов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Кралство Испания (№ 48)
назначаване на Алексей Еленков Андреев за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Кра лство Испани я със седа лище в
Мадрид (№ 49)
освобож даване на Мар т ин Иванов
Иванов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
Бъ л гари я в Реп у бл и ка Фи н ла н д и я
(№ 50)
назначаване на Нина Ангелова Симова
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Финландия със седалище в гр. Хелзинки
(№ 51)
освобождаване на Красимир Димитров
Стефанов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Южна Африка
(№ 52)
назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Южна Африка
със седалище в Претория (№ 53)
освобождаване на Вал ентин Петров
Модев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Никарагуа
(№ 62)
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

на знача ва не на М и лена Георг иева
Иванова за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Никарагуа със седалище в
гр. Мексико, Мексикански съединени
щати (№ 63)
освобож даване на Веселин Благоев
Делчев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България във Федерална република
Нигерия (№ 64)
назначаване на Янко Василев Йорданов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България във Федерална
република Нигерия със седалище в
Абуджа (№ 65)
освобождаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева от длъжн остта
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Армения (№ 82)
назначаване на Калин Василев Анастасов за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Армения със седалище в
гр. Ереван (№ 83)
назначаване на Пламен Стоянов Цолов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство Мароко със седалище в гр. Рабат (№ 89)
назначаване на Ирена Генадиева Ганчева
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Ислямска
република Пакистан със седалище в
гр. Исламабад (№ 93)
освобождаване на Валентин Петров
Модев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Хондурас
(№ 94)
на знача ва не на М и лена Георг иева
Иванова – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Хондурас със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати (№ 95)
освобождаване на Валентин Петров
Модев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Белиз (№ 96)
на знача ва не на М и лена Георг иева
Иванова – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Белиз със
седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати (№ 97)
освобождаване на Валентин Петров
Модев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Гватемала
(№ 98)
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назнача ва не на М и лена Георг иева
Иванова – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Гватемала със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати (№ 99)
освобождаване на Валентин Петров
Модев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
Българи я в Реп ублика Коста Рика
(№ 102)
назнача ва не на М и лена Георг иева
Иванова – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Коста Рика със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати (№ 103)
освобождаване на Валентин Петров
Модев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Републик а Бъ л гари я в Реп у бл и к а Па на ма
(№ 105)
назнача ва не на М и лена Георг иева
Иванова – извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България в
Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Панама със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати
(№ 106)
освобождаване на Ангел Христов Чолаков от длъжността постоянен представител на Република България към
ЮНЕСКО (№ 134)
назначаване на Николай Милков Милков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Френската република, и за постоянен
представител на Република България
към ЮНЕСКО със седалище в Париж
(№ 135)
освобождаване на Андрей Димитров
Техов от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Чили (№ 115)
назначаване на Стоян Михайлов Михайлов – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Аржентина, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Чили със седалище в гр. Буенос Айрес, Република
Аржентина (№ 116)
освобождаване на Андрей Димитров
Техов от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Източна република Уругвай
(№ 136)
назначаване на Стоян Михайлов Михайлов – извънреден и пълномощен
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посланик на Република България в
Република Аржентина, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Източна република Уругвай със седалище в гр. Буенос Айрес,
Република Аржентина (№ 137)
освобождаване на Андрей Димитров
Техов от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Многонационалната държава Боливия (№ 138)
назначаване на Стоян Михайлов Михайлов – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Аржентина, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Многонационалната държава Боливия със седалище в гр. Буенос
Айрес, Република Аржентина (№ 139)
освобождаване на Мария Недялкова
Донска от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Куба (№ 152)
назначаване на Тодор Минков Кънчевски за извънреден и пълномощен
по с л а н и к н а Реп у б л и к а Б ъ л г ари я
в Реп убл ика Куба със седа л ище в
гр. Хавана (№ 153)
освобождаване на Иван Илиев Кондов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Княжество Андора (№ 155)
назначаване на Алексей Еленков Андреев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство
Испания, и за извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България
в Княжество Андора със седалище в
гр. Мадрид, Кралство Испания (№ 156)
освобождаване на Ангел Христов Чолаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Княжество Монако (№ 159)
назначаване на Николай Милков Милков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Френската република, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Княжество Монако със седалище в Париж, Френската република
(№ 160)
освобождаване на Валери Иванов Йотов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Колумбия (№ 161)
назначаване на Божидара Николова
Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България
във Федеративна република Бразилия, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Колумбия със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия
(№ 162)
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освобож даване на Веселин Благоев
Делчев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Екваториална
Гвинея (№ 172)
назначаване на Янко Василев Йорда нов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България във
Федерална република Нигерия, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Екваториална Гвинея със седалище
в гр. Абуджа, Федерална република
Нигерия (№ 173)
освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на РепубликаБългария
в Република Ел Салвадор (№ 174)
назнача ва не на М и лена Георг иева
Иванова – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Мексиканските съединени щати, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Ел
Салвадор със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати (№ 175)
освобождаване на Василий Христов Такев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Кабо Верде (№ 176)
назначаване на Иван Ангелов Найденов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България в Португалската република, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Кабо Верде със
седалище в гр. Лисабон, Португалската
република (№ 177)
освобож даване на Веселин Благоев
Делчев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Бенин (№ 179)
назначаване на Янко Василев Йорда нов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Републ ика България във
Федерална република Нигерия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Бенин
със седалище в гр. Абуджа, Федерална
република Нигерия (№ 180)
освобождаване на Валери Иванов Йотов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Перу (№ 185)
назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен
посланик на Република България във
Федеративна република Бразилия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Перу
със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия (№ 186)
освобождаване на Иван Стоянов Сираков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Австрия (№ 194)
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

освобож даване на Григор Ка линов
Порожанов от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Китайската народна репуб-
лика (№ 195)
освобождаване на Тодор Иванов Чуров
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Румъния (№ 196)
освобождаване на Десислава Венелинова Иванова-Козлева от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Грузия (№ 197)
освобождаване на Димитър Цанчев
Цанчев от длъжността постоянен представител на Република България към
Европейския съюз в гр. Брюксел, Кралство Белгия (№ 205)
освобож даване на Веселин Благоев
Делчев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Гана (№ 219)
назначаване на Янко Василев Йорда нов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България във
Федерална република Нигерия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Гана
със седалище в гр. Абуджа, Федерална
република Нигерия (№ 220)
освобождаване на Красимир Димитров
Стефанов от длъжността извънреден
и пълномощен посл аник на Република България в Републ ика Намибия
(№ 221)
назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Южна Африка, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Намибия със седалище в Претория,
Република Южна Африка (№ 222)
освобождаване на Андрей Димитров
Техов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Парагвай (№ 223)
назначаване на Стоян Михайлов Михайлов – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Аржентина, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Парагвай със
седалище в гр. Буенос Айрес, Република
Аржентина (№ 224)
назначаване на Румен Димитров Алекса н д ров на д л ъж нос т та пос т оя нен
представител на Републ ика България
към Европейския съюз в гр. Брюксел,
Кралство Белгия (№ 229)
о сво б ож да ва не на Ва лери И ва нов
Йотов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Кооперативна република
Гвиана (№ 247)

За

66

66

За

66

67

74

74

За

За

За

74

За

74

За

74

За

74

75

За

В.
За

79
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назначаване на Божидара Николова
Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България
във Федеративна република Бразилия, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кооперативна република Гвиана със седалище в
гр. Бразилия, Федеративна република
Бразилия (№ 248)
79
назначаване на Янко Василев Йорда нов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България във
Федерална република Нигерия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Конго
със седалище в гр. Абуджа, Федерална
република Нигерия (№ 262)
86
освобождаване на Мария Недялкова
Донска от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Доминиканската република
(№ 264)
88
назначаване на Тодор Минков Кънчевски – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Куба, и за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Доминиканската република
със седалище в гр. Хавана, Република
Куба (№ 265)
88
освобождаване на Красимир Димитров
Стефанов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Ангола (№ 274) 94
назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева – извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Южна Африка, и
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Ангола със седалище в гр. Претория,
Република Южна Африка (№ 275)
94
освобождаване на Мария Недялкова
Донска от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Ямайка (№ 277)
97
назначаване на Тодор Минков Кънчевски – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Куба, и за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Ямайка със седалище в
гр. Хавана, Република Куба (№ 278)
97
освобождаване на Валери Иванов Йотов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Боливарска република Венецуела
(№ 287)
104
За назначаване и освобождаване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
освобождаване на бригаден генерал
Борислав Владимиров Сертов от длъжността директор на служба „Военна
полиция“ (№ 14)
8

С Т Р. 9 8
За

За

За

За

За

За
За

За

За

За
За
За
За

За

За
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п рек ратяване на правомощи я та на
главния секретар на Министерството
на вътрешните работи главен комисар
Ивайло Стефанов Иванов и освобождаването му от длъжност (№ 141)
определяне на Димитър Желязков Стоянов и Стефан Димитров Годжевъргов
за представители на президента на
Републиката в Съвета по сигурността
към Министерския съвет (№ 142)
освобождаване на Димитър Здравков
Георгиев от длъжността председател
на Държавна агенция „Национална
сигурност“ (№ 147)
назначаване на Пламен Кирилов Тончев
на длъжността председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
(№ 148)
освобож даване на Атанас А нгелов
Атанасов от длъжността председател
на Държавна агенция „Разузнаване“
(№ 157)
назначаване на Антоан Любомиров Гечев за председател на Държавна агенция
„Разузнаване“ (№ 158)
освобождаване на генерал-майор Иван
Тодоров Ла лов от длъж ност та „заместник-командващ на Съвместното
командване на силите“ и от военна
служба (№ 169)
освобождаване на бригаден генерал Васил Георгиев Събински от длъжността
„директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ във
Военния секретариат на Европейския
съюз в Брюксел, Белгия (№ 170)
назначаване на полковник Венелин
Любомиров Венев на длъжността „директор на Служба „Военно разузнаване“
(№ 171)
назначаване на Соня Йорданова Момчилова-Йовева за член на Съвета за
електронни медии (№ 182)
назначаване на полковн ик Ивайло Евтимов Сотиров на длъжността директор
на Служба „Военна полиция“ (№ 191)
назначаване на Пет ър Илиев Тодоров
за главен секретар на Министерството
на вътрешните работи (№ 202)
освобождаване на Любомир Недялков
Гаврилов като член на Централната избирателна комисия, считано от
15 август 2021 г. (№ 207)
освобождаване на генерал-лейтенант
Любчо Спасов Тодор ов от длъжността
командващ на Съвместното командване на силите и назначаването му на
длъжността съветник на Върховния
главнокомандващ на въоръжените сили
по военната сигурност (№ 210)
освобождаване на бригаден генерал
Валери Константинов Цолов от длъжността заместник-командир на Сухо-

41

За

43
За
45

45

51

За

За

51
За

59

За

За
59
За
59
63
65

За
За

66
За
67

69
За
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пътните войски, назн ачаването му на
длъжността командир на Съвместното
командване на силите (№ 211 )
69
освобождаване на бригаден генерал
Васил Генков Лазаров от длъжността
съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност и назначаването му на
длъжността заместник-командир на
Съвместното командване на силите
(№ 212)
69
освобождаване на бригаден генерал Николай Вичев Караи ванов от длъжността
началник на щаба на Сухопътните войски и назначаването му на длъжността
заместник-командир на Сухопътните
войски (№ 213)
69
назначаване на бригаден генерал Васил Георгиев Събински на длъжността
командир на Командване за комуникационно-информационна поддръжка
и киберотбрана (№ 214)
69
назначаване на полковник Тодор Димитров Тодоров на длъжността командир
на Командване за логистична поддръжка (№ 215)
69
назначаване на Гергана Петрова Стоянова за член на Централната избирателна
комисия (№ 232)
76
прек ратяване на правомощи ята на
председателя на Държавна агенция
„Технически операции“ Цветан Петров
Китов и освобождаването му от длъжност (№ 258)
83
назначаване на Бисер Кръстев Борисов
за председател на Държавна агенция
„Тех ническ и операции“ за срок до
23 октомври 2022 г. (№ 261)
84
освобождаване на Янаки Боянов Стоилов от длъжността служебен министър
на правосъдието и назначаване на Иван
Петев Демерджиев за служебен министър на правосъдието (№ 269)
91
назначаване на Янаки Боянов Стоилов
за съдия в Конституционния съд на
Република България (№ 270)
91
освобождаване на бригаден генерал
Анатолий Цветанов Кръстев от длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ и от военна служба,
считано от 1 март 2022 г. (№ 292)
109
освобождаване на бригаден генерал
Здравко Иванов Пехливанов от длъжността заместник-директор на дирекция
„Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО в
Брюксел, Белгия, считано от 1 януари
2022 г., и назначаването му на длъжността директор на дирекция „Стратегическо
планиране“, считано от 1 март 2022 г.
(№ 293)
109
освобождаване на бригаден генерал
Станимир Христов Христов от длъжността директор на дирекция „Операции
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За

За

Г.
На
На

На
На
На
На
На
На
На
На
На
На

На

На

и подготовка“ в Министерството на
отбраната и назначаването му на длъжността командир на 2-ра механизирана
бригада, считано от 15 януари 2022 г.
(№ 294)
109
освобождаване на бригаден генерал
Стоян Георгиев Шопов от длъжността
командир на 2-ра механизирана бригада,
считано от 15 януари 2022 г. (№ 295)
109
назначаване на полковник Станимир
Петров Йорданов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност директор на дирекция „Операции
и подготовка“, считано от 15 януари
2022 г., до назначаването на титуляр
на длъжността, но за срок не по-дълъг
от една година (№ 296)
109
За награждаване с ордени и медали
проф. д-р Георги Тодоров Тодоров с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 308)
2
г-жа Наргиз Гурбанова – извънреден и
пълномощен посланик на Републ ика
Азербайджан в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 16)
7
проф. д-р Ангел Симеонов Димитров
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 15)
8
проф. Ивайло Боянов Знеполски с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 32)
11
акад. Васил Стоянов Сгурев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 86) 22
проф. д-р Петко Ненков Салчев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 108)
30
о. з. полковник проф. д-р Камен Сотиров Плочев с орден „Мадарски конник“
първа степен (№ 111)
35
Хикмет Ахмедов Мехмедов с орден „Стара планина“ първа степен (№ 117)
37
Адриана Димитрова Благоева с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 118)
37
Михаил Любенов Петров с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 119)
37
Любен Иванов Чаталов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 120)
37
г-н Джонг Джин-кю – извънреден и
пълномощен посланик на Република
Корея в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 146)
47
г-н Анатолий Макаров – извънреден
и пълномощен посланик на Руската
федерация в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 163)
57
г-жа Берендина Мария тен Тъшър –
извънреден и пълномощен посланик

На

На
На

На

На

На
На

На

На
На

На

На

На
На

На

На

На

На
На
На
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на Кралство Нидерландия в Република
България, с орден „Мадарски конник“
първа степен (№ 165)
Людмил Михайлов Ангелов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 166)
Богдан Василев Николов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 178)
г-н Рашид бин Али Ал-Хатър – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Катар в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 184)
акад. Иван Петков Попчев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 187)
Георг и Борисов Па ни черск и с ор ден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 188)
г-н Хари Зеслер с орден „Стара планина“
първа степен (№ 198)
г-н Месфер Абдулрахман Ал Гасиб – извънреден и пълномощен посланик на
Кралство Саудитска Арабия в Република
България, с орден „Мадарски конник“
първа степен (№ 199)
г-н Самуил Бениямин Ардити с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 200)
Пенчо Пенчев Линов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 201)
проф. Цочо Христов Бояджиев с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 206)
г-н Дашжамц Батсайхан – извънреден и
пълномощен посланик на Монголия в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ втора степен (№ 209)
Петър Младенов Горанов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 226)
Боян Ангелов Иванов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 227)
Божидар Станчев Николов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 228)
о.з. полковник Иван Тодоров Станков с
орден „За военна заслуга“ втора степен
(№ 231)
проф. Стоян Иванов Караиванов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 236)
комисар Георги Христов Пармаков с
орден „За гражданска заслуга“ втора
степен (№ 237)
глав ен инспектор Юлиян Йорданов
Петров с медал „За заслуга“ (№ 238)
комисар Светослав Кирилов Георгиев
с медал „За заслуга“ (№ 239)
главен инспектор Димитър Тодоров
Бришимов с медал „За заслуга“ (№ 240)
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На акад. Никола Василев Съботинов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 260)
На г-жа Латифа Беназза – извънреден и
пълномощен посланик на Алжирската
демократична и народна република в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 268)
На проф. Милияна Василева Каймакамова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 272)
На Борислав Димов Иванов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 280)
На Виолета Колева Карапеева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 281)
На проф. Петър Неделчев Делев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 297)
На Илка Василева Зафирова с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 298)
На Красимир Банчев Дачев с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 299)
На архиепископ Анселмо Гуидо Пекорари – Апостолически нунций в Репуб
лика България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 302)
Д. За удостояване офицери с висши военни
звания
На полковник Венелин Любомиров Венев
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 171)
На полковн ик Ивайло Евтимов Сотиров
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 191)
На бригаден генерал Валери Константинов Цолов с висше офицерско звание
„генерал-майор“ (№ 211)
На полковник Тодор Димитров Тодоров
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 215)
Е. За наименуване на обекти с национално
значение и населени места
За наименуване на географски обекти в
Антарктика (№ 303)
Ж. Други
За определяне на номерац ията, наименованията и границите на изборните
райони за произвеж дане на избори
за народни представители на 4 април
2021 г. (№ 26)
За връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на
територията, приет от 44-то Народно
събрание на 27 януари 2021 г., и мотивите към указа (№ 36)
За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение
на Наказателно-процесуалния кодекс,
приет от 44-то Народно събрание на
29 януари 2021 г., и мотивите към указа
(№ 41)

За
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За
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За
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11

За
За
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свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и пето Народно
събрание на 15 април 2021 г. от 9,00 ч.
(№ 110)
31
възлагане на кандидата за министърпредседател Даниел Павлов Митов да
състави правителство (№ 112)
34
възлагане на кандидата за министърпредседател Антоанета Андонова Стефанова да състави правителство (№ 121)
36
възлагане на парламентарната група
„БСП за България“ да посочи кандидат
за министър-председател (№ 128)
37
назначаване на служебно правителство
от 12 май 2021 г. (№ 129)
39
назначаване, считано от 12 май 2021 г.,
на Централна избирателна комисия
(№ 131)
39
определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните
райони за произвеждане на избори за
народни представители на 11 юли 2021 г.
(№ 133)
40
утвърждаване на длъжностите във Въо
ръжените сили на Република България
и Националната служба за охрана,
изискващи висши офицерски звания
(№ 168)
59
свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и шесто Народно
събрание на 21 юли 2021 г. от 9,00 ч.
(№ 181)
60
възлагане на кандидата за министърпредседател Пламен Николаев Николов
да състави правителство (№ 192)
64
предлагане на Четиридесет и шестото
Народно събрание да избере Пламен
Николаев Николов за министър-председател на Републ ика България (№ 204)
66
възлагане на кандидата за министърпредседател Даниел Павлов Митов да
състави правителство (№ 217)
70
възлагане на парламентарната група
„БСП за България“ да посочи кандидат
за министър-председател (№ 218)
72
назначаване на служебно правителство
от 16 септември 2021 г. (№ 244)
77
определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните
райони за произвеждане на избори за
народни представители на 14 ноември
2021 г. (№ 246)
78
свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и седмо Народно
събрание на 3 декември 2021 г. от 9,00 ч.
(№ 284)
100
възлагане на кандид ата за министърпредседател Кирил Петков Петков да
състави правителство (№ 289)
104
предлагане на Четиридесет и седмото
Народно събрание да избере Кирил
Петков Петков за министър-председател
на Република България (№ 290)
104
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 13 от 2020 г. (№ 2)
Номер 11 от 2020 г. (№ 3)
Номер 1 от 2021 г. (№ 4)
Номер 13 от 2019 г. (№ 5)
Номер 4 от 2021 г. (№ 7)
Номер 15 от 2020 г. (№ 6)
Номер 9 от 2020 г. (№ 8)
Номер 9 от 2021 г. (№ 9)
Номер 8 от 2021 г. (№ 10)
Номер 7 от 2021 г. (№ 11)
Номер 10 от 2021 г. (№ 12)
Номер 12 от 2021 г. (№ 13)
Номер 14 от 2020 г. (№ 14)
Номер 6 от 2021 г. (№ 15)
Номер 18 от 2021 г. (№ 16)
Номер 11 от 2021 г. (№ 17)

25
26
35
37
41
43
48
58
83
84
84
85
88
93
93
94

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 2 от 2021 г. (№ 1)
Номер 6 от 2021 г. (№ 2)
Номер 9 от 2021 г. (№ 3)
Номер 5 от 2021 г. (№ 4)
Определение № 6-ПМ от
1 ноември 2021 г.
Определение № 9 ИП от
16 ноември 2021 г.

30
39
44
86
92
96

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

изменение и допълнение
ка за организацията на
Конституционния съд
изменение и допълнение
ка за организацията на
Конституционния съд

на Правилнидейността на
на Правилнидейността на

17

91

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
408 За изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
409 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
410 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за енергийно
и водно регулиране за 2020 г.
411 За одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г.
за Българската академия на науките

1

2

2

2
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412 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г.
413 За одобряване на допълнителни трансфери за 2020 г.
414 За изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет
от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от
държавните висши училища и научни
организации
415 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.
416 За изменение 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. 	
417 За изменение на Постановление № 293
на Министерския съвет от 2016 г. за
изменение и допълнение на Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители, приета с
Постановление № 175 на Министерския
съвет от 1998 г. 	
418 За изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет
от 2020 г. за определяне на условията
и реда за изплащане на компенсации
на работници и служители, осигурени
в икономически дейности, за които са
наложени от държавен орган временни
ограничения за осъществяването им в
периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична
обстановка
419 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето, приет с Постановление № 153
на Министерския съвет от 2003 г. 	
420 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
1
За изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с
Постановление № 1486 на Министерския
съвет от 1951 г.
2
За у твърж даване на Правилник за
дейността на Националната агенция за
оценяване и акредитация
3
За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграж-
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дане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
За приемане на Наредба за антидопинговата дейност
За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2021 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военнопоч и вно дело“, п рие т с Пос та нов
ление № 132 на Министерския съвет
от 2016 г.
За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Антидопинговия център, приет с
Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2010 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за командироване и
изпращане на работници и служители
в рамките на предоставяне на услуги,
приета с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2016 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
За приемане на Наредба за условията
и реда за осигуряване на заплащането
на разходите за обучение на студенти
със сключени договори с работодател
За приемане на актуализиран Списък
на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022
година и на актуализиран Списък със
специалности от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната
2021/2022 година
За изменение на Постановление № 155
на Министерския съвет от 2015 г. за
определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството
на правосъдието
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2021 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за
хазарта, приета с Пост ановление № 270
на Министерския съвет от 2012 г.
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За одобряване на допълнителни трансфери по бюд жет и те на общ ини за
2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2021 г.
За приемане на Наредба за общите
изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пункт овете
за приемане на залози по отношение
на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ,
разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване
за контрол
За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Община Добрич
За одобряване на допълнителни разходи за 2021 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. и по Програмата
за морско дело и рибарство за периода
2014 – 2020 г.
За приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване на
хранително банкиране и контрола върху
тази дейност
За изменение и допълнение на Наредбата за държавните изиск вани я
за п ри доби ва не на п рофесиона л на
квалификация „учител“, приета с Пос
тановление № 289 на Министерския
съвет от 2016 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и
техническия надзор на повдигателни
съоръжения, приета с Постановл ение
№ 199 на М и н ис т ер ск и я с ъве т о т
2010 г. 	
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За структурни промени в системата на
здравеопазването
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31

За приемане на Наредба за общите
технически и функционални изисквания
към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни
съобщителни средства
Поправка
32 За приемане на Наредба за общите задължителни игрални условия и правила
за видовете хазартни игри, за които се
издават лицензи
33 За приемане на Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазар т ни те иг ри и иг ра лно то обо рудване
34 За изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и начина за
изготвяне и верификация на докладите
на доставчиците на горива и енергия
за транспорта, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от
2017 г.
35 За приемане на Наредба за общите
задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри и
задължителни образци за счетоводна
отчетност за видовете хазартни игри
36 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за
хазарта, приета с Постановление № 289
на Министерския съвет от 2012 г. 	
37 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финанс ово о си г у ря ва не н а дей но с т и по
Национална програма „Изграж дане
на училищна STEM среда“
38 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 2021 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предот
вратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия
39 За допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина, приета с Постановление № 115
на Министерския съвет от 2004 г.
40 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
41 За приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането
на изборите за народни представители
през 2021 г.
42 За одобряване на допълнителни трансфери по бюд жет и те на общ ини за
2021 г.
43 За изменение и допълнение на Нар едбат а з а На ц иона л н и я т у рис т ически регистър, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от
2019 г.
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За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за
ядрено регулиране, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от
2013 г.
За определяне размера на средствата
от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на духовните училища и за
одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2017 г.
За изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични
документи, приет с Пост ановление № 13
на Министерския съвет от 2010 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
За приемане на Наредба за условията и
реда за регистрация и идентификация
на участниците, съхраняването на данни
за организираните онлайн залагания на
територията на Република България и
за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната
агенция за приходите
За изменение и допълнение на Постановление № 41 на Министерския съвет за
приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
изборите за народни представители през
2021 г.
За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
ком и т ет и за п лащат п редизборни т е
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове
при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За откриване на Институт за устойчив
преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора
За допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите,
върху които се правят осигурителни
вноски, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 1999 г.
За откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните
технологии в структурата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
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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 2021 г.
за неп редви дени и/и ли нео тлож ни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия
За одобряване на промени в разходите и
трансферите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.,
свързани с дейностите и мерките за
превенция и борба с COVID-19
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на околната среда и водите, приет с
Постановление № 208 на Министерския
съвет от 2017 г.
За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от
Патентното ведомство на Република
Българи я, приета с Постановление
№ 2 42 на М и н ис т ер ск и я с ъв е т о т
1999 г. 	
За допълнение на Наредбата за единните
държавни изисквания за придобиване
на висше образование по специалността
„Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от
1996 г.
За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
За изменение и допълнение на Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2020 г. за определяне на минимални
диференцирани размери на паричните
средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортнотуристическа дейност на деца и учащи
в институции в системата на предучилищното и училищното образование и
във висшите училища
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на
образованието и науката за Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
за 2021 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за ползване на студентските общежития
и столове, приета с Постановление № 235
на Министерския съвет от 2008 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за освобож даване на генет и ч но мод ифи ц и ра н и орга н изм и в
околната среда и пускането им на пазара, приета с Постановление № 212
на Министерския съвет от 2005 г.
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За приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни
изследвания и иновации
За изменение на Постановление № 3
на Министерския съвет от 2020 г. за
създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението
на научни консултации от Българската
академия на науките
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 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
образованието и науката за 2021 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за Единната информационна система
за противодействие на престъпността,
приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г. 	
За приемане на Наредба за условията
и реда за предоставяне и изплащане
на средства от държавния бюджет за
компенсиране на разходите, извършени
от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в
държавни или общински детски градини
или училища поради липса на свободни
места
За одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
За приемане на Наредба за държавните
изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите
училища
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва
на въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 145
на Министерския съвет от 2012 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, приета с
Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г.
За преобразуване на Общинския културен институт „Топлоцентрала“ в Регионален център за съвременни изкуства
„Топлоцентрала“
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За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския
съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет
За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от
2002 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 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.
За изменение и допълнение на Наредбата
за правилата, начините, техническите
способи и изискванията за измерване
на отстояние по чл. 44 от Закона за
хазарта, приета с Постановление № 241
на Министерския съвет от 2012 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2021 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 2021 г. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
За приемане на Наредба за предоставянето на информация на потребителите
за храните
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За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение на Постановление № 325
на Министерския съвет от 2020 г. за
определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници
и служители, осигурени в икономически
дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за
осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена
извънредна епидемична обстановка
За приемане на Наредба за ползването
на повърхностните води
За одобряване на доп ъ лни телни
ра зход и по бюд же та на Държ а вна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2021 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет
от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република
България за членство в еврозоната
За извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г. по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“
За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
За приемане на Наредба за условията
и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни
електронни документи в държавните
архиви
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Столичната община за
2021 г.
За изменение на Постановление № 41
на Министерския съвет от 2021 г. за
приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
изборите за народни представители през
2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
за 2021 г.
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г., и на максимални размери
на новите задължения за разходи, които
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могат да бъдат натрупани през 2021 г.,
по бюджета на Министерството на
туризма
За приемане на Наредба за изискванията
към бързо замразените храни
За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната
агенция за професионално образование
и обучение, приет с Постановление № 32
на Министерския съвет от 2000 г.
За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазв ането за 2021 г.
за сметка на разходи и/или трансфери
по бюд жет и те на п ървостепенни те
разпоредители с бюджет по държавния
бюджет и   субсидии и други текущи
трансфери и капиталови трансфери за
нефинансови предприятия за 2021 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от
2016 г.
За изменение 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.
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 2021 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия
За одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансиране на обхванатите
в задължителното преду чилищно образование деца, навършили 4-годишна
възраст
За одобряване на допълнителни разходи за 2021 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.
За одобряване допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г.
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124 За изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, приета с
Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2013 г.
125 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на правосъдието, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от
2015 г.
126 За отменяне на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от
Закона за медицинските изделия и за
определяне на стойността, до която те
се заплащат
127 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65
на Министерския съвет от 2019 г.
128 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
129 За изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет
от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейския съюз
130 За приемане на Наредба за оформ яне,
подаване и експертиза на заявки за
регистрация на марки и географски
означения
131 За приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване
на универсалната пощенска услуга и за
определяне на критерии за наличие на
несправедлива финансова тежест
132 З а ко о рд и н а ц и я н а у ч а с т и е т о н а
Реп у бл и к а Бъ л гари я в Глоба л ната
инициатива „Партньорство за открито управление“
133 За приемане на Наредба за планирането
на социалните услуги
134 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на
български физически или юридически
лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), приета с
Постановление № 76 на Министерския
съвет от 2005 г. 	
135 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на енергетиката, приет с Постановление № 360 на Министерския съвет от
2015 г.
136 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
137 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
138 За приемане на Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища
през 2021 г.
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139 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г. за изплащане на
държавни парични награди за особени
заслуги към българската държава и
нацията
140 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за изплащане на стипендии
141 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2021 г.
142 За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2021 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
143 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2021 г.
144 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.
145 За одобряване на допълнителни разходи
за 2021 г.
146 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Българската телеграфна
агенция за 2021 г.
147 За одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
148 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
149 За одобряване на допълнителен трансфер
за Българската национална телевизия
за 2021 г.
150 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 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
151 За изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките, приета с
Постановление № 300 на Министерския
съвет от 2010 г.
152 За приемане на Устройствен правилник
на Държавния авиационен оператор
153 За приемане на Наредба за условията
и реда за вписване на лабораториите в
регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона
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за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки
на иг ра лното оборудване, д жак пот
системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване и устройства
на самообслужване за организиране на
лотарийни игри
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за защита
на личните данни за 2021 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет
от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от
значение за националната сигурност
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
За изменение на Постановление № 361
на Министерския съвет от 2020 г. 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
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица
за проверка на средства за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 31 на
Министерския съвет от 2003 г. 	
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за компенсация на намалението
в приходите от данък върху таксиметров
превоз на пътници
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират от Министерството
на икономиката по Закона 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 смъртно
наказание, изтезания или други форми
на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание
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165 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2021 г.
166 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
167 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет
от 2016 г.
168 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
169 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортнотуристическа дейност
170 За приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно
дехидратирани млека, предназначени
за консумация от човека
171 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на
Министерския съвет от 2021 г.
172 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 2021 година
173 За изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване
на граничен паспортен, митнически,
здравен, ветеринарномедицинск и и
фитосанитарен контрол, както и конт рол на т ра нспор т н и т е средс т ва в
пристанищата на Република България,
обслужващи кораби от международно
плаване, приета с Постановление № 186
на Министерския съвет от 2012 г.
174 За изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет
от 2010 г. за определяне на зоните във
въздушното пространство на Република
България, в които се ограничава въздухоплаването
175 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на външните работи за 2021 г.
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176 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
177 За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за
сметка на разходи и/или трансфери по
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет
и субсидии и други текущи трансфери и
капиталови трансфери за нефинансови
предприятия за 2021 г.
178 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.
179 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване
и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
180 За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
181 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
182 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2021 г.
183 За приемане на План за развитие на
въоръжените сили на Република България до 2026 г.
184 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
185 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г. за изплащане на
държавни парични награди за особени
заслуги към българската държава и
нацията
186 За изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г.
187 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г.
188 За приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
изборите за народни представители на
11 юли 2021 г.
189 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за
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разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г. по бюджета на Министерството
на здравеопазването
За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
ком и т ет и за п ла щат п ред изборн и т е
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при
произвеждането на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
За извършване на промяна на утвърдения
със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален
размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през
2021 г. по бюджета на Министерския
съвет за 2021 г.
З а доп ъ л нен ие н а Ус т р ойс т в ен и я
п ра ви л н и к на М и н ис т ер с т во т о на
отбраната, приет с Постановление № 5
на Министерския съвет от 2014 г.
За допълнение на Наредбата за реда
за к ласифициране на растени ята и
веществата като наркотични, приета с
Постановление № 293 на Министерския
съвет от 2011 г.
За изменение на Постановление № 79
на Министерския съвет от 2016 г. за
осигуряване за безвъзмездно ползване
на познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти
За определяне на условията, критериите,
реда и размера на проценти от оборота
на средствата, които се предоставят
на лица, извършващи туроператорска
дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от 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
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища, приета с Пост ановление № 138 на
Министерския съвет от 2021 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност, приет
с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
За определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
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201 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
202 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
203 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 г.
204 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
205 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 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 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от
2021 г.
206 За възстановяване на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2021 г.
207 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 2021 г.
за неп редви дени и/и ли нео тлож ни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия
208 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.
209 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2021 г.
чрез трансфер от Предприят ието за
управление на дейностите по опазване
на околната среда
210 За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
211 За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобр ена с Решение
№ 188 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и за
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финансиране на обхванатите в задължителното преду чилищно образование
деца, навършили 4-годишна възраст
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за допълнителни стипендии
на докторантите от държавните висши
у чилища и нау чни организации за
2021 г.
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.
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за
разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г. по бюджета на Министерството
на здравеопазването
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужден
ците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2011 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с Пост ановление № 64 на
Министерския съвет oт 2019 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2021 г.
за финансиране изпълнението на Национа лна нау чна прог рама „Пет ър
Берон. Наука и иновации с Европа“
(Петър Берон и НИЕ), изпълнявана на
конкурсен принцип от Фонд „Научни
изследвания“
За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграж-
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дане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за компенсиране на извършените
от родителите разходи за отглеждането
и обучението на децата, които не са
приети в държавни или общински детски
градини или училища поради липса на
свободни места
За изменение и допълнение на Наредбата
за медицинската експертиза, приета с
Постановление № 120 на Министерския
съвет от 2017 г.
За приемане на показатели за определяне
на изследователските висш и училища и
условията и реда за актуализиране на
Списъка на изследователските висши
училища
За приемане на Устройствен правилник
на Агенция „Митници“
За изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет
от 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 2009 г.)
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г. за
финансиране на дейностит е по изпълнение на Национална научна програма
„Върхови изследвания и хора за развитие
на европейска наука“ (ВИХРЕН)
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г. за изплащане на
минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Съвета за намаляване на риска
от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и
осъществяването на държавната политика в областта на защитата при
бедствия, приет с Постановление № 305
на Министерския съвет от 2016 г. 	
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Община Първомай за
2021 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2021 г.
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234 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
235 За одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на
Министерството на туризма за 2021 г.
236 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“, одобрена с
Решение № 453 на Министерския съвет
от 2021 г.
237 За изменение и допълнение на Постановление № 175 на Министерския съвет от
2009 г. за определяне на първостепенния
и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
238 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за закупуване на познавателни
книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано във
втора възрастова група на общинските
детски градини и училища, за осъществяване на предучилищно образование
за 2021 г.
239 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
240 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“, одобрена с
Решение № 453 на Министерския съвет
от 2021 г.
241 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.
242 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
243 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
244 За изменение на Правилника за устройството и дейността на Академията на
Министерството на вътр ешните работи,
приет с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2014 г.
245 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия, приет с Постановление № 39
на Министерския съвет от 1994 г.
246 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за
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разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г. по бюджета на Министерството
на здравеопазването
За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
За приемане на Наредба за специфичните
изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от
човека
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от
2019 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване
и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г. във връзка
с Механизма за бежанците в Турция
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Пос
тановление № 243 на Министерския
съвет от 1998 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2021 г.
За приемане на Наредба за специфичните
изисквания към млечните продукти
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“, одобрена с
Решение № 453 на Министерския съвет
от 2021 г.
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262 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и общински училища и закупуване
на преносими компютри за провеждане
на обучение в електронна среда
263 За оп редел яне на второстепенни те
разпоредители с бюджет по бюджета
на Министерството на културата
264 За изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет
от 2021 г. за приемане на Устройствен
правилник на Държавната агенция за
научни изследвания и иновации
265 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за функциониране
на Националната система за ранно
преду преж дение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с
Постановление № 48 на Министерския
съвет от 2012 г.
266 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“, одобрена с
Решение № 453 на Министерския съвет
от 2021 г.
267 За одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета
на Министерството на т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване
на средства за инвестиционен проект „Модернизация на жп линия Софи я – Драгоман – сръбска граница,
жп у частък Волуяк – Драгоман“ на
Национална компания „Железопътна инфраструкту ра“ по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
268 За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобр ена с Решение
№ 188 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на национални програми
за развитие на образованието
269 За одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г.
270 За изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични
документи, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2010 г.
271 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
филмовата индустрия, приет с Постановление № 274 на Министерския
съвет от 2018 г.
272 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г. за
осигуряване на техника за провежда-
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не на обучение в електронна среда в
държавни и общински образователни
институции на територията на Република България
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна
агенция „Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“,
приет с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2017 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката за 2021 г.
За изменение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 241 на
Министерския съвет от 2019 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за
2021 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
лова и опазване на дивеча, приет с
Пост ановление № 151 на Министерския
съвет от 2001 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г.
За допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътр ешните работи
по Закона за държавните такси, приета
с Постановление № 53 на Министерския
съвет от 1998 г.
За приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона
за висшето образование
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през
2021 г., приета с Пост ановление № 138
на Министерския съвет от 2021 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на културата за 2021 г.
За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2022 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната
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агенция по селекция и репродукция в
животновъдството към министъра на
земеделието и храните, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2011 г.
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по Закона
за лечебните заведения и Закона за
трансплантация на органи, тъкани и
клетки, приета с Постановление № 88
на Министерския съвет от 2019 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 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 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет
от 2021 г. 	
За одобряване на вътрешнокомпен
сирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския
съвет за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“, одобрена с
Решение № 453 на Министерския съвет
от 2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2021 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната
помощ, приета с Постановление № 4
на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с
Постановление № 36 на Министерския
съвет от 2017 г. 	
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на външните работи за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за финансиране на
разходи за данък върх у добавената
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стойност на общини по одобрени за
подпомагане проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2021 г.
за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за
развитие на европейска наука“ – 2021
(ВИХРЕН – 2021)
За приемане на Наредба за изискванията
към екстрактите от кафе и цикория
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за предоставяне и
изплащане на средства от държавния
бюджет за компенсиране на разходите,
извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не
са приети в държавни или общински
детски градини или училища поради
липса на свободни места, приета с
Постановление № 76 на Министерския
съвет от 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на
културата за 2021 г.
За приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на отбраната, приет с Постановление
№ 5 на Министерския съвет от 2014 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 155 на Министерския съвет
от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на
Министерството на правосъдието
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на външните работи за 2021 г.
За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
ком и т ет и за п лащат п редизборни т е
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове
при произвеждането на изборите за
президент и вицепрезидент и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2021 г.

79

79
79

79
79

79

80

81
82

82

82
82
83

С Т Р. 1 1 4

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 1 Г.

313 За изменение на Постановление № 197
на Министерския съвет от 2021 г. за
определяне на условията, критериите,
реда и размера на проценти от оборота
на средствата, които се предоставят
на лица, извършващи туроператорска
дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от 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
314 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2021 г.
315 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
316 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
317 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2021 г.
318 За изменение 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
319 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 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 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от
2021 г.
320 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на
Министерския съвет от 2021 г. 	
321 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
322 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. 	
323 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г. във връзка
с изплащането на националната вноска
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за 2021 г. за изпълнението на мерки за
помощ, финансирани чрез Европейския
механизъм за подкрепа на мира
За изменение и допълнение на Наредбата
за попечителските съвети на фондовете
за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните
съвети на фондовете за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване,
приета с Пост ановление № 29 на Министерския съвет от 2005 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2021 г.
за нуждите на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г.
За изменение на Постановление № 181
на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти
и дейности, кои то са от значение за
националната сигурност
За определяне на условията и реда за
изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи
се лица, осигурени в икономически
дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за
осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена
извънредна епидемична обстановка
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма
„Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобренa с Решение № 188
на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на национални програми
за развитие на образованието
За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2021 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2021 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2021 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за осъществяване правото на достъп до
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медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет
от 2006 г.
За изменение и допълнение на Уст ройствени я правилник на Министерския съвет и на неговата админис
трация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за изг ра ж дане, прист рояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища
2020 – 2022 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2021 година
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Сметната палата за
2021 г.
За изменение на Постановление № 64
на Министерския съвет от 2016 г. за
условията и реда за утвърждаване на
броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши
училища и за приемане на Списък
на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените
специалности
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.
За възлагане на военновременни задачи
по отбраната на страната на държавните
органи, органите на местното самоуправление и местната администрация
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала“,
одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на образованието
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2021 г.
За изменение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85
на Министерския съвет от 2020 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
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349 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт
и спортно-туристическа дейност
350 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
351 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
352 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2021 г. за подпомагане
на земеделски производители
353 За изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г.
354 За приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени
пластмасови продукти върху околната
среда
355 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2021 г.
356 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за
2021 г.
357 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.
358 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.
359 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 г.
360 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
361 За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
362 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
363 За изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2017 г.
364 За изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата
за обществено полз ване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Пост ановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
365 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2021 г.
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366 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2021 г.
367 За приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите
продукти
368 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2021 г.
за изплащане на еднократна финансова
подкрепа за отопление на лица и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване
на цените на горивата и извънредната
епидемична обстановка
369 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Столичната община за
2021 г.
370 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши
училища за 2021 г.
371 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за осигуряване на ефективни
противоепидемични мерки за превенция
и ограничаване разпространението на
COVID-19
372 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
373 За изменение на Постановление № 331
на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2021 г.
374 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
375 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за 2021 г.
376 За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
377 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  
2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
378 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово
осиг у ряване на дейности по Национа лна п рог рама „От ново заедно“,
одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
379 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
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380 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 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
381 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за
наем на педагогическите специалисти в
институциите в системата на предучилищното и училищното образование и
за финансиране на обхванатите в задължителното преду чилищно образование
деца, навършили 4-годишна възраст
382 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г.
383 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2021 г.
384 За одобряване на допълнителни разходи по бюд жета на Нац иона лни я
статистически институт за 2021 г.
386 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на туризма за 2021 г.
387 За допълнение на Постановление № 304
на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г. 	
388 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за компенсиране на извършените
от родителите разходи за отглеждането
и обучението на децата, които не са
приети в държавни или общински детски
градини или училища поради липса на
свободни места
389 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на икономиката за
2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
390 За изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина
391 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2021 г.
392 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
393 За определяне на условията, критериите,
реда и размера на средствата, които се
предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове
по Класификацията на икономическите
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дейности (КИД-2008) на Националния
статистически институт 55, 56, 79, 82.3,
86, 90, 93, 96.04
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 Постанов ление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
туризма за 2021 г.
За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2021 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2021 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 одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане
на стипендии и еднократно финансово
подпомагане по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от
2021 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на икономиката за 2021 г.
За определяне на условията, критериите,
реда и размера на средствата по схема за
предоставяне на безвъзмездни средства
за подпомагане на туристическия сектор
за компенсиране на загуби, възникнали
пряко и/или косвено от ограниченията
в дейността на предприятията поради
въведените противоепидемични мерки
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
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на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за
разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г. по бюджета на Министерството
на здравеопазването
За изменение на Постановление № 362
на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от
2018 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национа лни прог рами
за развитие на образованието
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за допълнително финансиране
на общинските училища 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 по бюджетите на общините за
2021 г. за компенсиране на безплатния
транспорт на деца и ученици по чл. 283,
ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване
и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
За условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни
средства на автобусните превозвачи,
които притежават лиценз за превоз на
пътници
За изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за
изпълнението на мерките по програмата
за профилактика, надзор, контрол и
ликвидиране на болести по животните
и зоонози, приета с Пост ановление № 78
на Министерския съвет от 2016 г. 	
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418 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
419 За допълнение на Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за
кадрово осигуряване на някои дейности
в бюджетните организации
420 За одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението
на приходите по бюджета на съдебната
власт за 2021 г.
421 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
туризма за 2021 г.
422 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2021 г.
за финансиране на мярката „Запази ме
плюс“
423 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода
15 септември – 31 октомври 2021 г. за
отглеждането и обучението на децата,
които не са приети в държавни или
общински детски градини или училища
поради липса на свободни места
424 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на
стипендии по Прогр амата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на
Министерския съвет от 2021 г.
425 За одобряване допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
426 За отменяне на Постановл ение № 6
на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2021 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
427 За определяне на условията, критериите,
реда и размера на средствата по схема за
предоставяне на безвъзмездни средства
на туроператорите за възстановяване на
средства от клиенти по нереализирани
пътувания вследствие на COVID-19
428 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
429 За одобряване на допълнителни разходи по централния бюджет за 2021 г.
във връзка с плащане на вноската на
Република България в общия бюджет
на Европейския съюз
430 За приемане на Списък на продуктите,
свързани с отбраната и на Списък на
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изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол
при внос
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Българската телеграфна
агенция за 2021 г.
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за
разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г. по бюджета на Министерството
на здравеопазването
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2021 г.
За приемане на Наредба за хранителните
добавки
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони, приета с
Постановление № 201 на Министерския
съвет от 2007 г.
За одобряване на допълнителн и трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за компенсация на намалението
в приходите от данък върху таксиметров
превоз на пътници
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на
Министерския съвет от 2009 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020 – 2022 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 188 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на национални програми
за развитие на образованието
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма
„Отново заедно“, одобрена с Решение
№ 453 на Министерския съвет от 2021 г.,
изменено и допълнено с Решение № 679
на Министерския съвет от 2021 г. 	
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
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442 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за допълнително финансиране
за защитените детски градини и защитените училища, одобр ени с Решение
№ 832 на Министерския съвет от 2021 г.
за приемане на списък със защитените
детски градини и защитените училища в Република България за учебната
2021 – 2022 год ина, и за финансиране
на обхванатите в задължителното пред
училищно образование деца, навършили
4-годишна възраст
443 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
444 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2021 г.
445 За изпълнение на бюджета на разделеното Министерство на икономиката до
края на 2021 година
446 За допълнение на Постановление № 355
на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2021 г.
447 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието за 2021 г.
448 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 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 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет
от 2021 г.
449 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
450 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г. по бюджета на Министерството
на вътрешните работи
451 За определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
452 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по национални програми за
развитие на образованието
453 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Русе за
2021 г.
454 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта и съобщенията за 2021 г.
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455 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
транспорта и съобщенията за 2021 г.
456 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2021 г.
457 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на енергетиката за 2021 г.
458 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката за 2021 г.
459 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2021 г.
460 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г.
461 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
462 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г.
463 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г.
464 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г.
465 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
спорта за 2021 г.
466 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2021 г.
467 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2021 г.
468 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г.
469 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на културата за 2021 г.
470 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта и съобщенията за 2021 г.
471 За одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
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ПРОГРАМИ

На мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и частни
училища през 2021 г.

За

31

ПРАВИЛНИЦИ
За

дейността на Националната агенция за
оценяване и акредитация
Ус т р ойс т вен п ра ви л н и к на Държ а вната агенция за научни изследвания и
иновации
Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Устройствен правилник на Агенция „Митници“

3
За
20
31

За

59

За
За

МЕТОДИКИ
За

изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска
услуга и за определяне на критерии за
наличие на несправедлива финансова
тежест

За
28

НАРЕДБИ
За
За

За

За
За

За
За

За

За

антидопинговата дейност
условията и реда за осигуряване на
заплащането на разходите за обучение
на студенти със сключени договори с
работодател
общите изиск вани я към иг ра лните
зали, казината, централния пункт и
пункт овете за приемане на залози по
отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната изискуема
площ, разпределението на помещенията
и необходимото техническо оборудване
за контрол
специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола
върху тази дейност
общите технически и функционални
изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други
електронни съобщителни средства
общите задължителни игрални условия
и правила за видовете хазартни игри,
за които се издават лицензи
о бщ и т е за д ъ л ж и т е л н и т ех н и че ск и
изисквания за системите за контрол
върху хазартните игри и игралното
оборудване
общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни
игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни
игри
условията и реда за регистрация и
идентификация на участниците, съхраняването на данни за организирани те он лайн за лагани я на тери торията на Република България и за
подаване на информация за хазартните
игри към сървър на Националната
агенция за приходите

За

6
За
За
7
За
За
9

За
За

10
За
За
10
11

11

11

14

БР ОЙ 111

условията и реда за предоставяне и
изплащане на средства от държавния
бюджет за компенсиране на разходи те, извършени от роди тели те за
отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или
училища поради липса на свободни
места
20
държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
21
предоставянето на информация на потребителите за храните
25
ползването на повърхностните води
25
условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни
електронни документи в държавните
архиви
26
изискванията към бързо замразените
храни
26
оформ яне, подаване и експертиза на
заявки за регистрация на марки и географски означения
28
планирането на социалните услуги
29
изискванията към някои частично или
напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека
35
специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за
консумация от човека
63
специфичните изисквания към млечните
продукти
64
изискванията към екстрактите от кафе и
цикория
79
намаляване на въздействието на опре
делени пластмасови продукти върху
околната среда
91
изискванията към какаото и шоколадовите продукти
91
хранителните добавки
106
ТАРИФИ

По която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални центрове при произвеждането
на изборите за народни представители
през 2021 г.
За таксите, които се събират по Закона за
туризма
За таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона 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 смъртно наказание, изтезания или
други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание
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28

34
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По която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на
изборите за народни представители на
11 юли 2021 г.
По която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за
народни представители на 14 ноември
2021 г.

20

46

82

РЕШЕНИЯ
974 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Сахара
1“, община Варна, област Варна
975 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 „Раденка“,
участъци „Урвата“, „Лозята“ и „Кавака“,
разположено в землището на с. Крушево,
община Гърмен, област Благоевград,
на „ДЕС-М“ – ЕООД, с. Крушево
11 За определяне на концесионер на морски плаж „Робинзон“, община Несебър,
област Бургас
12 За определяне на концесионер на морски
плаж „Сахара 2“, община Варна, област
Варна
13 За определяне на концесионер на морски плаж „Офицерски – изток“, община
Варна, област Варна
14 За определяне на концесионер на морски плаж „Офицерски – запад“, община
Варна, област Варна
15 За определяне на концесионер на морски
плаж „Кранево – централен“, община
Балчик, област Добрич
16 За определяне на концесионер на морски
плаж „Кранево юг – 1“, община Балчик,
област Добрич
17 За приемане на Отчет за изпълнението
на Националната статистическа програма и за дейността на Националния
статистически институт през 2020 година
и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 година
18 За признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за
представителна организация на работодателите на национално равнище
19 За признаване на Конфедерацията на
независ имите синдикати в България за
представителна организация на работниците и служителите на национално
равнище
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2

2
4
4
4
4
4
4

4

5

5

За признаване на Българската стопанска
камара за представителна организация на работодателите на национално
равнище
21 За признаване на Конфедерация на труда
„Подкрепа“ за представителна организация на работниците и служителите
на национално равнище
22 За признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите
на национално равнище
23 За признаване на Съюзa за стопанска
инициатива за представителна организация на работодателите на национално
равнище
24 За признаване на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в
България за представителна организация на работодателите на национално
равнище
32 За неп ризнаване на Бъ лгарска работодателска асоциация иновативни
технологии „БРАИТ“ за представителна организация на работодателите на
национално равнище
44 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Къмпинг
юг“, община Царево, област Бургас
45 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Атанасовска коса“ – част 1, община Бургас,
област Бургас
46 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кранево – север“, община Балчик, област
Добрич
50 За признаване на Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
(НЦРС) за национално представителна
организация
74 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Къмпинг
Веселие“, община Созопол, област
Бургас
98 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Стамополу – перла“, община Приморско, област
Бургас
114 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали –
доломити, от находище „Пери-2“, участъци „Запад“ и „Изток“, разположено
в землището на с. Студена, община
Перник, област Перник, на „Щрабаг“ – ЕАД, гр. София
122 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Младост
ММЦ“, община Приморско, област
Бургас
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123 За определяне на концесионер на морски плаж „Кранево – Международен
детски лагер“, община Балчик, област
Добрич
133 За определяне на концесионер на морски плаж „Аспарухово“, община Варна,
област Варна
134 За определяне на концесионер на част
от морски плаж „Хижа Черноморец –
юг“, община Варна, област Варна
148 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варови ц и, о т на ход и ще „Х и т ри но – 3“,
разположено в землището на с. Сливак,
община Хитрино, област Шумен, на
„Автомагистрали – Черно море“ – АД,
гр. Шумен
156 За признаване на Сдружение „Съюз на
инвалидите в България“ за национално
представителна организация
158 За обявяване на 30 октомври за професионален празник на брокерите и
агентите на недвижими имоти
178 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Василико“,
община Царево, област Бургас
179 За определяне на концесионер на част от
морски плаж „Добруджа – юг“, община
Шабла, област Добрич
201 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Свети
Влас – централен“, община Несебър,
област Бургас
212 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Червенка“,
община Созопол, област Бургас
213 За откриване на процеду ра за възлагане на концесия за морски плаж
„Кабакум – юг“, община Варна, област
Варна
214 За откриване на процеду ра за възлагане на концесия за морски плаж
„К ам ч и я – С евер 3“, морск и п ла ж
„Камчия – Север 4“ и морски плаж
„Камчия – Север 5“, община Аврен,
област Варна
248 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – медни руди,
от находище „Цар Асен – 2“, община
Пазард ж ик, облас т Пазард ж ик, на
„КЦМ 2000“ – АД, гр. Пловдив
249 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за част от морски плаж
„Сарафово – юг“, община Бургас, област
Бургас
250 За определяне на концесионер на морски плаж „Каварна“, община Каварна,
област Добрич
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251 За определяне на концесионер на морски
плаж „Сахара 1“, община Варна, област
Варна
252 За определяне на концесионер на морски
плаж „Панорама – юг“, община Варна,
област Варна
258 За признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден
слух“ за национално представителна
организация
274 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Созопол – запад“, община Созопол, област
Бургас
276 За определяне на концесионер на морски плаж „Кранево – север“, община
Балчик, област Добрич
302 За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Царево – централен“, община Царево, област
Бургас
314 За признаване на Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ за национално
представителна организация
315 За признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено
зрение“ за национално представителна
организация
316 За признаване на Сдружение „Съюз на
слепите в България“ за национално
представителна организация
317 За признаване на Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални
затруднения“ за национално представителна организация
340 За определяне на концесионер на морски плаж „Къмпинг Веселие“, община
Созопол, област Бургас
341 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строи телни материа ли – п ясък и чак ъл,
от находище „Феникс“, разположено
в землището на гр. Искър, община
Искър, област Плевен, на „МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, гр. Плевен
342 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – ска лнооблицовъчни материали – амфиболови гнайси, от находище
„Беслен“, разположено в землището на
с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград, на „Илинда“ – ЕООД,
с. Марчево
348 За признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителна
организация
356 За изменение и допълнение на Националния план за разпределение на

25

25

26

27

27

29

31

31

31

31

32

32

32

33

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 1 Г.

357
364

365

366

369

387

391

403

445

446

447

475

523
539
564

радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет
от 2004 г.
За определяне на концесионер на морски плаж „Панорама – север“, община
Варна, област Варна
За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Буните
2 – запад“ и морски плаж „Буните 2 – изток“, община Варна, област Варна
За откриване на процедура за възлагане
на концесия за част от морски плаж
„Устие на река Велека“, община Царево,
област Бургас
За прекратяване на открита процедура
за възлагане на концесия за морски
плаж „Къмпинг юг“, община Царево,
област Бургас
За признаване на Сдружение „Съюз на
военноинвалидите и военнопострадалите“ за национално представителна
организация
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 „Орешака“, разположено
в землището на с. Огняново, община
Пазард ж ик, облас т Пазард ж ик, на
„ЕКО – ХИДРО – 90“ – ООД – гр. Пазарджик
За откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област
Варна
За признаване на Сдружение „Национално сдружение на работодателите на
хората с увреждания“ за национално
представителна организация
За признаване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в
България“ за национално представителна организация на хора с увреждания
За признаване на Сдружение „Съюз
на глухите в България“ за национално
представителна организация на хора с
увреждания
За признаване на Кооперативен съюз
„Национален съюз на трудово-производителните кооперации“ за национално
представителна организация за хора с
увреждания
За признаване на Сдружение „Национална организация „Малки български
хора“ за национално представителна ор
ганизация на хора с увреждания
За приемане на Списък на иновативните училища в Република България
за учебната 2021/2022 година
За приемане на Списък на изследователските висши училища
За изменение на списъците на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
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577 За обявяване на неспециализирани
училища за училища с национално
значение
66
588 За изменение на списъците на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
67
628 За изменение и допълнение на Решение
№ 619 на Министерския съвет от 2009 г.
за приемане Списък на регулираните
професии в Република България
72
701 За обявяване на 12 октомври за ден на
българската община и местното самоуправление в България
85
791 За констатиране неизпълнение на т. 11 от
Решение № 963 на Министерския съвет
от 10 декември 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за
подземните богатства – ст роителни
материали – глини, представляващи
изключителна държавна собственост,
от находище „К лисурица“, разположено в землището на с. Клисурица,
община Монтана, област Монтана
96
813 За констатиране неизпълнение на т. 11 от
Решение № 964 на Министерския съвет
от 10 декември  2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за
подземните богатства – ст роителни
материали – глини, представляващи
изключителна държавна собственост,
от находище „Благово“, разположено
в землището на с. Благово, община
Монтана, област Монтана
98
814 За констатиране неизпълнение на условията за влизане в сила на Договора
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък
и чакъл, от находище „Водолей“, разположено в землището на с. Водолей
и с. Дичин, община Велико Търново,
област Велико Търново, сключен на
1 март 2012 г. между Министерския
съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, и Производствена кооперация „Агрострой“, гр. Велико
Търново
98
816 За обявяване на 24 ноември 2021 г. за
Ден на национален траур
99
832 За приемане на Списък със защитените
детски градини и защитените училища
в Република България
102
833 За приемане на Списък на средищните
детски градини и училища в Република
България
102
864 За определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през
2022 г.
104
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

За

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда
за организиране и провеждане на обучения от Дипломатич еск ия институт
към министъра на външните работи

За

18

За

ИНСТРУКЦИИ
За

изменение и допълнение на Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15.08.2013 г.
за условията и реда за съгласуване на
заявленията за издаване на визи
103

За

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство между Министерството
на вътрешните работи на Република
България и Министерството на вътрешните работи на Италианската република
за засилване на сигурността в туристическите райони

За
За
86

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За

устройството и дейността на Института
по психология на Министерството на
вътрешните работи
устройството и дейността на Националния институт по криминалистика
устройството и дейността на Центъра
за професионално обучение при Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Министерството
на вътрешните работи

7

За

За

7

За
51

НАРЕДБИ
За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-406 от 2015 г. за условията и
реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност
на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
изменение на Наредба № 8121з-773 от
1 юли 2015 г. за условията и реда за
осигуряване на храна или левовата є
равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи
и з м е н е н и е н а Н а р е д б а № 81 21 з 862 от 24 юли 2018 г. за условията
и реда за под пома га не с пари ч н и
средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при
изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали
в тежко материално положение

За

3

За
8
За

За
8
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изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за
реда и условията за осъществяване на
дейности по осигуряване на пожарна
безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи
и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност, от търговци и контрола
върху тях
условията и реда за осигу ряване и
ос ъщес т вя ва не на ох ра на на л и ца
(№ 8121з-182)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-254 от 2017 г. за условията и
реда за формиране на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати
в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните
работи
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите
от Министерството на вът решните
работи
реда за създаване, поддържане и водене
на регистъра на доброволните формирования (№ 8121з-239)
приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството
на вътрешните работи (№ 8121з-273) 	
условията и реда за определяне на
психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (№ 8121з-306)
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
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-647 от 2014 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите
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
о т м е н я н е н а Н а р ед б а № I-1 21 о т
24.06.2004 г. за реда за организиране
охраната при транспортиране на ценни
пратки и товари
отменяне на Наредба № 8121з-902 от
22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически
лица
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-610 от 2018 г. за реда, по който
лицата удостоверяват, че отговарят на

11
14

14

17
22
23

26

37

37

41

48

48
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За

За

За

За

За

За

За

изискванията на Закона за частната
охранителна дейност
48
отмен яне на Наредба № Iз-2895 от
15.11.2011 г. за реда, по който търговци
по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната
охранителна дейност удостоверяват, че
отговарят на изискванията на Закона
за частната охранителна дейност
54
изменение и допълнение на Наредба
№ І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство
за управление на моторни превозни
средства, отчета на водачите и тяхната
дисциплина
75
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-344 от 2014 г. за назн ачаване
на държавна служба в Министерството
на вътрешните работи
78
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-1175 от 29 септември 2015 г.
за условията и реда за осигуряване на
държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно
и униформено облекло, друго вещево
имущество и снаряжение и ежегодно
парична сума за облекло на неносещите
униформа държавни служители
85
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 Мин истерството на вътрешните работи и размера на началните и
максималните заплати за длъжност на
лицата, работещи по трудово правоотношение
102
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен
контрол
103
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за
осъществяване на пожарогасителната
и спасителната дейност от органите
за пожарна безопасност и защита на
населението на Министерството на
вътрешните работи
103

За

За

За

За

За
За

За

За

За

ИНСТРУКЦИИ
За

За

За

изменение на Инструкция № 8121з1008 от 2015 г. за условията, реда за
получаване и размера на стипендии на
курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна
форма на обучение и за условията и
реда за получаване на полагащото им
се униформено облекло
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите
по контрол на пътното движение
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и
организацията за осъществяване на
дейност та по ох рана на обекти по
чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи

За

4
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изменение на Инструкция № 8121з-1008
от 24 август 2015 г. за условията, реда за
получаване и размера на стипендии на
курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна
форма на обучение и за условията и
реда за получаване на полагащото им
се униформено облекло
27
условията и реда за осъществяване на
неотложни аварийно-възстановителни
работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и
спасяване и химическа, биологическа
и радиационна защита (№ 8121з-418)
29
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за
реда и организацията за издаване на
документи и удостоверения по Закона за
влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите
на Европейския съюз и членовете на
техните семейства
29
изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-532 от 9.09.2014 г. за реда
за съхраняване и ползване на личните
кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи
53
дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните
работи (№ 8121з-877)
59
о т мeн яне на Инст ру к ц и я № I-1 о т
6.01.1997 г. за реда на класиране на
летателния и авиационния инженеро-технически състав от Министерството на вътрешните работи
76
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-1161 от 5 септември 2017 г. за
организацията и реда за осъществяване
на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи
76
изменение и допълнение на Инструкция
№ Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в
структурите на МВР при издаване на
българските лични документи
78
реда за обработване на лични данни в
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-1280)
87
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-988 от 17 август 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
104

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
7

СПОРАЗУМЕНИЯ
За

23

предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална
декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната
банка за възстановяване и развитие

28
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УСТАВИ

На Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

НАРЕДБИ
За
3

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за
енергия от възобновяеми източници

За
12

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

За

ДОГОВОРИ

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-01-4-7)
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-01-4-8)
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-01-4-9)
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Национ алната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-10)
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-01-4-11)
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-01-4-12)

За

За
За
4

За
За

функциите и състава на Експертния
съвет за одобряване на стратегически
карти за шум и планове за действие
изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните
здравни инспекции
изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа
на Етичната комиси я за к линични
изпитвания по Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина

За
За
За

7
За
17
За
За
27
37

За
За

76

За

За
93

ПРАВИЛНИЦИ
За

БР ОЙ 111

За
41

За

69
За
71

изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2008 г. за устройството, реда и
организацията на работата на аптеките
и номенклатурата на лекарствените
продукти
изменение на Наредба № 9 от 2019 г.
за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосиг у рителна
каса
утвърждаване на медицински стандарт
„Обща медицина“ (№ 2)
утвърждаване на медицински стандарт
„Гръдна хирургия“ (№ 3)
утвърждаване на медицински стандарт
„Съдова хирургия“ (№ 4)
утвърждаване на медицински стандарт
„Детска хирургия“ (№ 5)
утвърждаване на медицински стандарт
„Инфекциозни болести“ (№ 6)
утвърждаване на медицински стандарт
„Неврохирургия“ (№ 7)
изменение на Наредба № 1 от 2018 г.
за условията и реда за извършване
на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2006 г. за условият а и реда
за медицинско осигуряване и здравни
норми за защита на лицата в случай
на радиационна авария
утвърждаване на медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“ (№ 1)
утвърждаване на медицински стандарт
„Ревматология“ (№ 2)
утвърждаване на медицински стандарт
„Нефрология“ (№ 3)
утвърждаване на медицински стандарт
„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ (№ 4)
условията и реда за съставяне на списък
на медицинските изделия по чл. 30а от
Закона за медицинските изделия и за
определяне на стойността, до която те
се заплащат (№ 7)
условията и реда за провеждане на
неинтервенционални проучвания на
лекарствени продукти на територията
на Република България (№ 8)
утвърждаване на медицински стандарт
„Кардиохирургия“ (№ 5)
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
утвърждаване на медицински стандарт
„Детска клинична хематология и онкология“ (№ 6)

2

2
3
3
4
5
5
6

9

11
15
16
19

21

28

28
29

29

32
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За

За

За

За
За
За

За

За

За

За

За

За

За

изменение на Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти
изменение на Наредбата за допълнение
на Наредба № 4 от 2009 г. за условията
и реда за предписване и отпускане на
лекарствени продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2019 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса
утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“ (№ 9)
утвърждаване на медицински стандарт
„Хирургия“ (№ 10)
допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти
условията и реда за обработване на
храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях (№ 11)
изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за
основните изисквания, на които трябва
да отговарят устройството, дейността и
вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за
медикосоциални грижи
изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2004 г. за условията и реда за
включване на лица, нуждаещи се от
присаждане на органи, в служебния
регистър на Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“ и за подбор на
конкретен реципиент на орган, тъкан
или клетки
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2019 г. за изискванията към лечебните
заведения, които извършват обучение
на студенти и специализанти
доп ъ лнение на Наредба № 7 от
6.11.2015 г. за критериите за определяне
на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или
частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели
допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.
за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на
здравеопазването субсидира лечебни
заведения, и за критериите и реда за
субсидиране на лечебни заведения
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане
от Националната здравноосигурителна
каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, договаряне

37

37

39
41
43

47

51

63

70

70

71

71
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на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на
механизъм, гарантиращ предвидимост
и устойчивост на бюджета на НЗОК
За изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването
Поправка
За 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
За изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
За изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2019 г. за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса
За изменение на Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти
За условията и реда за вземане на проби
и извършване на лабораторни анализи
на храни (№ 12)
За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
За изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2006 г. за показателите за шум
в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните
ефекти от шума върху здравето на
населението
За въ зс та новя ва не на ра зход и т е и за
относителния дял на средствата за
т ру д за дей нос т и по т ра нсп ла н тация, финансирани от Министерството
на здравеопазването (№ 13)
За изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2021 г. за условията и реда за
съставяне на списък на медицинските
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат
За изменение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, 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 възстановяване на превишените
средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

73

79
81

79

82

82

94

96

96

100

104

104

109
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За
За
За

организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в
животновъдството
изменение на Устройствения правилник
на областните дирекции „Земеделие“
организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за
храните
дейността на Почивна база „Морско
утро“ – гр. Китен
организацията и дейността на Съвета
по животновъдство

За
4
9

За

15
36

За

60

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За
За
За

За

ветеринарномедицинските изисквания и
мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни
организми (№ 1)
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата
и на детските заведения, както и към
храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици (№ 2)
условията и реда за обезвреждане на
странични ж ивотинск и проду кти и
на продукти, получени от тях, извън
обектите, регистрирани в областните
дирекции по безопасност на храните
(№ 3)
прилагане на Националната програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Република България и за процедурите
по нейното изпълнение, механизма на
финансиране и отчетност (№ 4)
изменение и допълнение на Наредба
№ 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и
ползване на Интегрираната система за
администриране и контрол
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни
плащания
условията и реда за провеждане на
следдипломно обучение в областта на
ветеринарната медицина (№ 6)
разрешаване пускането на пазара и
употребата на продукти за растителна
защита (№ 5)
изменение на Наредба № 61 от 2006 г.
за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не
са предвидени изисквания в регламент
на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за

За
6
За

За
8
За
11
За

11

За
11

11

За

15
16
За
16
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предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.
условията и реда за издаване на стикер
за удостоверяване регистрацията на
превозните средства за транспортиране
на храни (№ 7)
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12
„Плащания по Натура 2000 и Рамковата
директива за водите“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14
„Хуманно отношение към животните“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
условията и реда за контрол върху
продукт ите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението
и употребата им (№ 8)
интегрирано производство на растения и
растителни продукти и контрола върху
интегрираното производство (№ 9)
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 2015 г. за прилагане на мярка 10
„Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и
на техните асоциации и за условията
и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми
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
№ 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21
„Извънредно временно подпомагане за
земеделските стопани и малки и средни
предприятия, които са особено засегнати
от кризата, предизвикана от COVID-19“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 77 от 2006 г. за признаване за вписване
на нови сортове земеделски растителни
видове, сортове за консервация, сортове
за съхранение и сортове, развити с цел
отглеждане при специфични условия, в

16

17

17

17

18

21

21

21

22

33

33
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За

За
За

За

За

За

За

За

За

За

За
За
За

Официалната сортова листа на Репуб
лика България и Общия каталог на
държавите – членки на ЕС
34
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
34
специфичните изисквания към производството на храни от животински
произход в кланични пунктове (№ 10) 36
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.
50
мерките за контрол върху определени
субстанции и остатъци от тях в живи
животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от
хора (№ 11)
61
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.
67
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
83
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. 	
84
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 Официалната сортова листа на
Република България
91
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и
на техните асоциации и за условията
и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми
94
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2007 г. за търговия на посевен
материал от зърнени култури на пазара
на Европейския съюз
99
специфичните изисквания при търговия
с храни от разстояние (№ 12)
100
условията и реда за осъществяване на
първа продажба на продукти от риболов
(№ 13)
103
хигиената на храните (№ 14)
106
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
НАРЕДБИ
За

За

водене на публичен регистър на лицата,
които ще извършват внос, въвеждане
на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини
и/или съоръжения за производство на
тютюневи изделия (№ РД-04-1)
осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския
парламен т и на Съвета от 17 май
2017 г. за определяне на задължения
за надлежна проверка на веригата на
доставки за вносителите от Съюза на
калай, тантал и волфрам, на рудите на
тези метали и на злато с произход от
засегнати от конфликти и високорискови
зони (№ РД-04-3) 	

14

38

ИНСТРУКЦИИ
За

определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по Закона
за административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход
между органите на Министерството
на икономиката, Министерството на
вът решни т е рабо т и, Нац иона лната
агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен
резерв и воен новремен н и за паси“,
Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор и Българския
институт по метрология (№ РД-04-5)
103

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
КОНВЕНЦИИ
На Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари
2017 г., Ротердам 	

52

СПОГОДБИ
Между правителството на Република Бълг ари я и п ра ви т елс т во т о на Черна
гора за сътрудничество в областта на
културата

9

СПОРАЗУМЕНИЯ
Рамково споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество
за проекти в областта на превода в
Югоизточна Европа

88

ПРОГРАМИ
За

сътрудничество в областта на културата
между Министерството на културата на
Републ ика България и Министерството
на културата и туризма на Китайс
ката народна република за периода
2021 – 2024 г.
Между Министерството на културата на
Република България и Министерството
на образован ието, науката, културата и

23
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спорта на Черна гора за сътрудничество
в областт а на културата за периода
2021 – 2023 г.
сътрудничество в областта на културата
между Министерството на културата на
Република България и Министерството
на културата и медиите на Република
Хърватия за периода 2021 – 2024 г. 	

гария и Министерството на образованието, религиозните въпроси, културата
и спорта на Република Гърция

72

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националния исторически музей – София

За
97

За

68

За

За
За
За

За

За

За

За
За

За

допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за
реда за идентифициране, деклариране,
предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите
културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства
в Националния публичен регистър на
недвижимите културни ценности
реда за извършване на идентификация
на движимите културни ценности и
за водене на регистри на движимите
културни ценности (№ 1)
допълнение на Наредба № Н-00-0001
от 2011 г. за извършване на теренни
археологически проучвания
реда за водене на публичния регистър на
обществените библиотеки (№ 4)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията
и реда за възпроизвеждане на културни
ценности в копия, реплики и предмети
с търговско предназначение
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2004 г. за реда за водене на единен
публичен регистър по глава четвърта
от Закона за филмовата индустрия
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за
предоставяне на средства от Национален
фонд „Култура“ 	
изменение на Наредба № 2 от 11.04.2007 г.
за награждаването на български култ у рни дейци за постигнати висок и
творческ и резултати или принос в
развитието и поп ул яризирането на
културата
реда за създаването на музеи по чл. 25,
ал. 2 от Закона за културното наследство
(№ 10)
изменение на Наредба № Н-5 от 27 юни
2007 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за предоставяне на средства
от Национален фонд „Култура“

изменение и допълнение на Наредба № 1
от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
17
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 29.10.2019 г. за критериите, условията
и реда за награждаване на спортисти,
треньори и длъжностни лица
103

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБИ
За

84

НАРЕДБИ

ПРАВИЛНИЦИ
За

БР ОЙ 111

СПОРАЗУМЕНИЯ

9

Между правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати за научно-технологично сътрудничество
ПРАВИЛНИЦИ
За

17
За
49
53

За
За

68

69

За

За

79
За
За

93

За
За
За

94

устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се
организира от училища
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование
изменение и допълнение на Правилника
на Фонд „Научни изследвания“
изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните
управления на образованието
организацията и дейността на Съвета
за българския жестов език

34

35
93
93
99

НАРЕДБИ

За

86

17

За

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

За

ПРОТОКОЛИ

За

сътрудничество в областта на спорта
между Министерството на физическото
възпитание и спорта на Република Бъл-

За

изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2017 г. за нормиране и заплащане
на труда
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации“ (№ 1)
придобиване на квалификация по професията „Охранител“ (№ 2)
придобиване на квалификация по професията „Стругар“ (№ 3)
придобиване на квалификация по професията „Икономист“ (№ 4)
придобиване на квалификация по професията „Химик-оператор“ (№ 5)
придобиване на квалификация по професията „Планински водач“ (№ 6)
придобиване на квалификация по професията „Техник по комуникационни
системи“ (№ 7)
придобиване на квалификация по професията „Библиотекар“ (№ 8)
придобиване на квалификация по професията „Леяр“ (№ 9)
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 5.11.2019 г. за условията и

12
17
25
30
32
33
34
35
37
38
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За
За
За
За
За
За
За
За

За
За
За
За

За
За
За
За

За

реда за организиране и провеждане на
тренировъчна и състезателна дейност
на децата и учениците извън учебния
план
42
придобиване на квалификация по професията „Техник по транспортна техника“
(№ 10)
45
придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“ (№ 11)
46
придобиване на квалификация по професията „Техник-животновъд“ (№ 12)
47
придобиване на квалификация по професията „Заварчик“ (№ 13)
48
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Монтьор на транспортна
техника“ (№ 14)
50
придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“ (№ 15)
61
придобиване на квалификация по професията „Организатор по експлоатация
в жп инфраструктура“ (№ 16)
61
изменение на Наредба № 13 от 2 юни
2020 г. за придобиване на квалификация
по професията „Монтьор на електронна
техника“
62
придобиване на квалификация по професията „Работник в озеленяването“
(№ 17)
63
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2015 г. за учебния план
75
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2016 г. за пред у чилищното
образование
75
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното
и училищното образование
75
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
75
инспектирането на детските градини и
училищата (№ 18)
77
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
80
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на у чителите,
директорите и другите педагогически
специалисти
80
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване
на професионална квалификация
101

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ПРОТОКОЛИ
Изменение от Доха на Протокола от Киото
към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

8

С Т Р. 1 3 1   

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

изменение и допълнение на Правилника
за условията и реда за управлението,
възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането
на туристическ и дейности, охраната и
контрола в горите, земите и водните
площи в защитените територии – изключителна държавна собственост
устройството и дейността на Висшия
консултативен съвет по водите

41
86

НАРЕДБИ
За
За

За

За

За

и з м е н е н и е н а Н а р ед б а № Н- 4 о т
14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 27 август 2013 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения
и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци
изменение на Наредба № 1 от 4 март
2015 г. за определяне на реда и начина
за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни
дейности чрез търг
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 19.12.2013 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 4 юни 2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда
за водене на публични регистри

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство между Министерството
на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на
Република Албания, Министерството
на отбраната на Република България,
Департамента за национална отбрана
на Канада, министъра на отбраната на
Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството
на националната отбрана на Република
Гърция, Министерството на отбраната
на Унгария, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на отбраната на Черна гора, министъра на
отбраната на Кралство Нидерландия,
министъра на националната отбрана
на Република Полша, Министерството
на националната отбрана на Румъни я, Министерството на отбраната
на Република Словения, министъра на

13

36

37

77

82
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отбраната на Кралство Испания, Генералния щаб на Република Турция (от
името на правителството на Република
Турция), Министерството на отбраната
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента
по отбраната на Съединените американски щати и Щаба на Върховното
главно командване на силите на НАТО в
Европа (SHAPE) относно функционирането, окомплектоването с личен състав,
финансирането, административното
ръководство и поддръжката на Щаба
на корпуса за бързо развръщане на
НАТО в Италия (HQ NRDC-ITA)

За

За

94

За

ПРОТОКОЛИ
За

изменение на Споразумението между
правителството на Република България
и правителството на Румъния относно
презгранични операции за Air Policing

За
55

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил
Левски“
устройството и дейността на Професионалния старшински колеж към Висшето
военноморско училище „Никола Йонков
Вапцаров“
устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет „Васил
Левски“
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Военна ака деми я „Георги Стойков
Раковски“ 	
изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда
за записване, отписване и преместване
на деца в държавните детски градини
към Министерството на отбраната
изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на Военната инспекция за технически надзор на
съоръженията с повишена опасност

За
14

26
За
33

33

35

За

За

44
За
81

НАРЕДБИ
За

За

условията и реда за определяне размера
на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени
области и дейности от Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (№ Н-14)
определяне на условията и реда за
ползване на лечебните заведения – медицински пунктове и многопрофилни

За

За
3
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болници за активно лечение, към Министерството на отбраната (№ Н-1)
определяне на реда за ползване и зап
лащане на медицинските дейности в
болниците за продължително лечение
и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия (№ Н-2)
регистрация и контрол на обектите за
производство, преработка и/или дистрибуция на храни в Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (№ Н-3)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-23 от 21.10.2016 г. за условията,
размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители
от служба „Военна информация“
условията, размерите и реда за изплащане на допълнително месечно
възнаграждение на военнослужещите
и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия за владеене на официалните езици на НАТО
(№ Н-6)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и
реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение
в професионалните сержантски (старшински) колежи
и з м е н е н и е н а Н а р ед б а № Н-5 о т
25.01.2018 г. за условията и реда за
приемане на слушатели във Военна
академия „Георги Стойков Раковски“
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-9 от 4.04.2018 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
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Сержант (Старшина за
Военноморск и т е си ли) – лог ис т ик“
(№ Н-10)
придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – администратор“
(№ Н-11)
и зменен ие н а Нар ед ба № Н-10 о т
31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване,
изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните
характеристики в Министерството на
отбраната, структурите на пряко под-

9

9

26
29

29

36

55

67

71

73

73
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За

За

За
За
За
За

За

За

За

чинение на министъра на отбраната и
Българската армия
81
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и
реда за оценяване на изпълнението на
функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на
отбраната, структ урите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от
Българската армия при изпълнение на
военната служба в състава на български
или многонационални формирования
извън територият а на Републ ика България при участие в операции и мисии
81
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
83
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
88
реда за регистрация и отчета на пътните
превозни средства от въоръжените сили
на Република България (№ Н-16)
90
условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите
военни училища (№ Н-17)
93
придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – киберсигурност
и кибероперации“ (№ Н-18)
93
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-12 от 12.04.2010 г. за условията
и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
100
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и
реда за подбор на студенти и ученици
за предоставяне на стипендия с цел
придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия
100
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране
на военнослу жещите от Министерството на отбраната, структ урите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
111

За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Инструкция
№ И-3 от 15.11.2012 г. за организация на
взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военната
полиция
изменение на Инструкция № И-4 от
26.09.2007 г. за дейността на команди-

рите (началниците, ръководителите) от
Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
при инциденти
67
изменение на Инструкция № И-5 от
5.09.2017 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“
84
изменение на Инструкция № И-2 от
12.03.2019 г. за реда, организацията
на работа и състава на комисиите за
кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра 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
84
реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжени те си ли на Реп ублика Бъ лгари я
(№ Н-16)
90
изменение на Инструкция № И-4 от
26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите)
о т М и н ис т ер с т во т о на о т бра нат а ,
Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната при инциденти
96
изменение на Инструкция № М-3 от
18.07.2011 г. за взаимодействие между
Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
104

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОРИ
Между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

56

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

ИНСТРУКЦИИ
За

С Т Р. 1 3 3   

изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под
стража
и зменен ие и доп ъ л нен ие н а Правилника за дейността на Съвета по
гражданството при Министерството
на правосъдието

35

50

НАРЕДБИ
41

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2006 г. за условията и реда
за провеждане на конкурс за частни
съдебни изпълнители

25

С Т Р. 1 3 4
За
За
За
За

За
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изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2019 г. за придобиване на юридическа
правоспособност
36
изменение на Наредба № 1 от 1999 г.
за прилагане на глава пета от Закона
за българското гражданство
50
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 1999 г. за прилагане на глава пета от
Закона за българското гражданство
57
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите
лица
91
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2008 г. за функции те и организацията
на дейността на бюрата за съдимост
109

За

За
За

За

ИНСТРУКЦИИ
За
За

За

условията и реда за организиране и
осъществяване на охраната на съдии,
прокурори и следователи (№ И-1)
96
в з а и модейс т вие меж д у М и н ис т ер ството на правосъдието и Държавна
агенция „Разузнаване“ при осъществяване дейността на Бюрото по защита
на заст рашени лица (повери телно)
(рег. № RB 212001-001-04-03-171)
107
взаимодействие между Министерството
на правосъдието и Министерството на
вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита
на заст рашени лица (повери телно)
(рег. № RB 212001-001-04-03-173)
107

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и
канализация

3

НАРЕДБИ
За

изменение на Наредба № РД-02-20-4
от 2016 г. за предоставяне на услуги от
кадастралната карта и кадастралните
регистри
За определяне на изискванията за дост ъп но с т и у н и вер с а лен д иза й н на
елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите
и съоръженията (№ РД-02-20-2)
Поправка
За условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити
спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (№ РД-02-20-3)
За допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от
2021 г. за определяне на изискванията
за достъпност и универсален дизайн
на елементите на достъпната среда в

6

12
18

13
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урбанизираната територия и на сградите
и съоръженията
изменение на Наредба № РД-02-20-2 от
2021 г. за определяне на изискванията
за достъпност и универсален дизайн
на елементите на достъпната среда в
урбанизираната територия на сградите
и съоръженията
изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска
регистрация
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри
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създаване и поддържане на Държавната
нивелачна мрежа (№ РД-02-20-1)
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КОНВЕНЦИИ
Изменения на Анекса към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на правило 12 от Анекс I към
MARPOL 73/78
Изменения на Анекса към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е
изменена с Протокола от 1978 г. Изменение на Анекс II към MARPOL 73/78
(Преработена процедура за оценка на
опасностите на GESAMP)
Изменения на Анекса към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е
изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс IV към MARPOL 73/78
(Балтийско море като особен район и
форма на ISPP свидетелство)
Изменения на Анекса към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е
изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс V към MARPOL 73/78
(Вещества, опасни за морската среда,
и образец на Дневника за операциите
с отпадъци)
Изменен и я к ъм Меж д у нар од нат а конвенция за контрол и управление на
корабните баластни води и седименти
Изменен и я к ъм Меж д у нар од нат а конвенция за контрол и управление на
корабните баластни води и седименти
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Изменения към Международната конвенция
за контрол и управление на корабните
баластни води и седименти
Изменения към Международната конвенция за търсене и спасяване по море,
1979 г.
Изменения на Международната конвенция
за контрол и управление на корабните
баластни води и седименти
И з м ен ен и я н а А н ек с а к ъ м Ме ж д у н ародната конвенци я за предотвратява не на зам ърся ва не т о о т кораби,
1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г. (Изменени я на А некс I,
I I и V к ъм M A R POL – Е лек т р онни дневници)
Изменения на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г.,
к а к т о е изменена с Про т окола о т
1978 г. (Изменения на Анекс II към
MARPOL) (Остатъци от товари и измиване на танкове от устойчиви плаващи
вещества)
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Международен кодекс за кораби, опериращи
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(FTP Code 2010)
Международeн кодекс за безопасен превоз на
пакетирано отработено ядрено гориво,
плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Изменени я към Меж ду народни я кодекс
за безопасен превоз на пакетирано
о т рабо т ено я д рено г ори во, п л у т о ний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Изменения към Международния кодекс за
безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо
радиоактивни отпадъци на борда на
кораби (INF Code)
Изменени я към Меж ду народни я кодекс
за безопасен превоз на пакетирано
отработено ядрено гориво, плутоний
и високо радиоактивни отпадъци на
борда на кораби (INF Code) 	
Изменения към Международния кодекс за
безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо
радиоактивни отпадъци на борда на
кораби (INF Code)
Международен кодекс за безопасност на
високоскоростни плавателни съдове,
2000 г. (Кодекс HSC 2000)
Международен кодекс за безопасност на
кораби, използващи газове или други
горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF)
Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на
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корабите за насипни товари и нефтени
танкери, 2011 г. (ESP Code)
Изменения на Международния кодекс за
п ревоз на опасн и т овари по море
(IMDG code)
Изменения на Международния кодекс за
превоз на опасни товари по море (IMDG
code) (продължение от бр. 73)
Изменения на Международния кодекс за
превоз на опасни товари по море (IMDG
code) (продължение от бр. 74)
Изменения на Международния кодекс за
превоз на опасни товари по море (IMDG
code) (продължение от бр. 75)
Изменен и я на Меж д у нар од н и я кодекс
за безопасност на високоскоростни
плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс
HSC 2000)
Изменен и я на Меж д у нар од н и я кодекс
за безопасност на високоскоростни
плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс
HSC 2000)
Изменен и я на Меж д у нар од н и я кодекс
за безопасност на високоскоростни
плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс
HSC 2000)
Изменен и я на Меж д у нар од н и я кодекс
за безопасност на високоскоростни
плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс
HSC 2000)
Изменения на Международния кодекс за
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плавателни съдове от 2000 г. (Кодекс
HSC 2000 г.)
Изменен и я на Меж д у нар од н и я кодекс
за безопасност на високоскоростни
плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс
HSC 2000)
Изменения на въведението и част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние,
2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
Изменения на въведението и част А на
Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г. (Кодекс IS от
2008 г.)
Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние,
2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.)
За конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (Кодекс BCH)
Изменения на Международния кодекс за
системи те за пожарна безопасност
(Кодекс FSS)
Изменения на Международния кодекс за
системи те за пожарна безопасн ост
(Кодекс FSS)
Изменения на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби,
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превозващи втечнени газове в наливно
състояние (Кодекс IGC)
Изменения на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи втечнени газове в наливно
състояние (Кодекс IGC)
Изменения на Международния кодекс за
спасителни средства (LSA CODE)
Изменения на Международния кодекс за
прилагане на процедури за пожарни
изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010)
Изменения на Техническия кодекс за контрол на емисиите на азотни оксиди от
морски дизелови двигатели (Технически
кодекс за NO х от 2008 г.)
За одобрение на системи за управление на
баластни води (Кодекс BWMS)
Изменения на Техническия кодекс за NOх
от 2008 г.
Изменения на Техническия кодекс за NOх
от 2008 г.
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH) (Образец на Свидетелство
за годност за превоз на опасни химикали
в наливно състояние)
Изменения на Кодекса за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH) (Специални, експлоатационни и минимални изисквания)
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Изменения и допълнения на Приложения
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по шосе (ADR)
Изменения и допълнения на Приложения
„А“ и „В“ на Европейската спог одба за
международен превоз на опасни товари
по шосе (ADR)
Изменения и допълнения на Приложения
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Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран
Анекс I към MARPOL 73/78)
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран
Анекс II към MARPOL 73/78)
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г.
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г.
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г.
Изменен и я на А некса к ъм Про т окола
от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г.
(Добавяне на нова глава 8 към Анекс I
към M A R POL 73/78 и последващи
изменения на Допълнението към IOPP
свидетелството, Форма В)
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Изменения
на правила 1, 12, 13, 17 и 38 от Анекс I
към MARPOL 73/78, на допълнението
към Международното свидетелство за

30

32

33

33

33

34

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 1 Г.
предотвратяване замърсяването с нефт
и на части I и II от Дневника за нефтените операции)
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Разпоредби
за особените райони и определяне на
Балтийско море за особен район по
Анекс IV към MARPOL 73/78)
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г. към Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г. (Ревизиран Анекс V
към MARPOL 73/78)
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Регионални
договорености за пристанищните приемни съоръжения съгласно Анекси I,
II, IV и V към MARPOL 73/78)
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г. към Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973 г. (Изменения на Анекс I
към MARPOL 73/78 относно задължителните изисквания към превоз за
постигане устойчивост)
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г. към Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г. Изменения в Анекси
I, II, IV и V към MARPOL 73/78 (За
въвеждане и задължително прилагане
разпоредби те на Пол я рни я кодекс,
свързани с околната среда)
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на
Международната конвенция за предот
вратяване на замърсяването от кораби
от 1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г. (Ревизиран Анекс VI към
MARPOL 73/78)
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение към Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
(Включване на правила за енергийна
ефективност за кораби в Анекс VI към
MARPOL 73/78)
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение към Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
Изменения на Анекс VI към MARPOL
73/78 (Изменения на правила 2 и 13
и Допълнението към свидетелството
IAPP)
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г.,
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както е изменена с Протокола от 1978 г.
Изменения на Анекс VI към MARPOL
73/78 (Система за събиране на данни
за разхода на течни горива от кораби)
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
Изменения на Анекс VI към MARPOL
73/78 (ECA и изискуеми EEDI за ро-ро
товарни кораби и ро-ро пътнически
кораби)
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на
Международната конвенция за предот
вратяване на замърсяването от кораби,
1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г.
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на
Международната конвенция за предот
вратяване на замърсяването от кораби,
1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г.
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г.
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
към нея
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г.
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на
Международната конвенция за предот
вратяване на замърсяването от кораби,
1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г.
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
към нея
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г.,
както е изменена с Протокола от 1978 г.
към нея
Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменен ие на Меж д у народната конвенция за предотвратява не на зам ърся ва нет о о т кораби,
1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г.
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Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменен ие на Меж д у народната конвенци я за предотвратяване на замърсяването от кораби от
1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г.

За
85
За

СТАНДАРТИ
Изменения на Стандарт за работа със защитни покрития на специализираните
баластни танкове за морска вода на
всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения
на бълкерите
Изменения на Стандарт за изпълнение на
защитни покрития на товарните нефтени
танкове на танкери за суров нефт

За

54
54

За

РАЗПОРЕДБИ
Изменения на Техническите разпоредби,
касаещи средствата за достъп при извършване на инспекции

За
80

ПРАВИЛНИЦИ
Изменения и допълнения  на Правилника
за международен железопътен превоз
на опасни товари (RID), включен в
прит у рка „С“ к ъм Конвенци ята за
международни железопътни превози
(COTIF)
Изменения и допълнения на Правилника
за международен железопътен превоз
на опасни товари (RID), включен в
прит у рка „С“ к ъм Конвенци ята за
международни железопътни превози
(COTIF)
Изменения и допълнения  на Правилника
за международен железопътен превоз
на опасни товари (RID), включен в
прит у рка „С“ к ъм Конвенци ята за
международни железопътни превози
(COTIF)
Изменения и допълнения на Правилника
за международен железопътен превоз
на опасни товари (RID), включен в
прит у рка „С“ к ъм Конвенци ята за
международни железопътни превози
(COTIF)
Изменения и допълнения на Правилника
за международен железопътен превоз
на опасни товари (RID), включен в
прит у рка „С“ к ъм Конвенци ята за
международни железопътни превози
(COTIF)

За

86

За
87

88
За
За
89

90

НАРЕДБИ
За
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 1999 г. за таксиметров превоз
на пътници
изменение и допълнение на Наредба
№ 54 от 29.12.2016 г. за техническите
изисквания и оценяване съответствието
на оборудването на морските кораби
изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 16.04.2004 г. за условията и
реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на право

За

За
9

28
За

БР ОЙ 111

способност за управление на моторно
превозно средство и реда за провеждане
на проверочните изпити
30
док ла д ва не, а на л из и по с лед ва щ и
действия във връзка със събития в
гражданското въздухоплаване (№ 376) 31
компетентност на морските лица в
Републ ика България (№ 6)
54
изменение и допълнение на Наредба
№ 41 от 4 август 2008 г. за условията
и реда за провеждане на обучение на
водачите на автомобили за превоз на
пътници и товари и за условията и реда
за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
57
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
65
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и
превоз на опасни и/или замърсяващи
товари по море и на опасни товари по
вътрешни водни пътища
68
изменение на Наредба № 20 от
8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите
кораби
70
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на
гражданските въздухоплавателни средства в Република България
76
изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостов е р я в а н е е к с п ло ат а ц и о н н ат а г одност на граждански летища, летателни
площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по
наземно обслужване в летищата
80
изменение и допълнение на Наредба
№ 46 от 30.11.2001 г. за железопътен
превоз на опасни товари
91
изменение и допълнение на Наредба
№ 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара
на въздушни превозвачи на Общността,
установени в Република България, по
въздушни линии, договорени съгласно
международни договори на Република
България с държави извън Европейския
съюз
91
изменение и допълнение на Наредба
№ H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация,
първоначално определяне, поддържане
на летателната годност, експлоатация на
свръхлеки въздухоплавателни средства,
обучение и издаване на свидетелства за
правос пособност на пилотите и контрола върху тях
100
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на
изискванията за здравословна годност на
морските лица в Република България 100
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За

изменение на Наредба № 40 о т
14.01.2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на
опасни товари
103

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ПРОГРАМИ
Изпълнителна програма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културното
наследство, туризма и занаятите на
Ислямска република Иран за сътрудничество в областта на туризма за периода
2021 – 2024 г.
За

23

НАРЕДБИ
За

За
За

За

За
За
За

За

изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2002 г. за съдържанието и реда за
изпращане на уведомлението по чл. 62,
ал. 5 от Кодекса на труда
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали
и метални сплави (№ РД-06-4)
изменение и допълнение на Наредба
№ РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията
и реда за предоставяне, регистриране
и отчитане на трудовите договори по
чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред
инспекцията по труда
изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2003 г. за защита на работещите
от рискове, свързани с експозиция на
химични агенти при работа
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване
в механизма лична помощ
условията и реда за осигуряване на
безвъзмездна преводаческа услуга на
български жестов език (№ РД-06-51)
реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта
по Програмата за храни и основно
материално подпомагане 2021 – 2027 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (№ РД-06-53)
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2001 г. за минималните изисквания
за безопасност и опазване на здравето
на работещите при използване на лични предпазни средства на работното
място

8

ДОГОВОРИ
17

Учредителен договор на Международната
асоциация за развитие от 24 септември
1960 г.

23

95

СПОРАЗУМЕНИЯ
За

25

47
59
74

прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз
За принос между Европейската инвестиционна банка и Република България по
отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отг овор на COVID-19
За гаранция при първо поискване между
първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и
Европейската инвестиционна банка
Рамково споразумение за командироването
на служители между Министерството
на финансите на Република България
и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
За кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет
за преструктуриране като кредитополучател 	

81

5

20

21

24

38

ПРАВИЛНИЦИ
За
За

99
За

МЕМОРАНДУМИ
разбирателство в областта на туризма
между Министерството на туризма на
Република България и Министерството
на икономическото развитие и технологиите на Република Полша

реда за предоставяне на безвъзмездни
средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска
дейност, за компенсиране на загуби
в резултат на епидемичния взрив от
COVID-19 (№ Т-РД-04-1)

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА

За

69

НАРЕДБИ

ПЛАНОВЕ
Двугодишен застъпващ се работен план
2021 – 2022 г. за изпълнение на Плана
за действие по програмата за страната
2018 – 2022 г. между правителството на
Република България и Детския фонд на
ООН (УНИЦЕФ)

С Т Р. 1 3 9   

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

11
27
27

НАРЕДБИ
За

85

отменяне на Наредба № Н-2 от 2012 г.
за определяне като негодно на игрално
и комуникационно оборудване и за реда
и начина за бракуването и унищожаването му

6

С Т Р. 1 4 0
За

За

За
За

За

За

За

За

За
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изменение и 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
10
подлежащите на вписване обстоя телства,
условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта,
както и предоставяните електронни
услуги (№ Н-4)
13
допълнение на Наредба № 15 от 2007 г.
за контрол върху сделките с държавни
ценни книжа
13
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 20 06 г. за регист риране
и от читане чрез фиска лни уст ройства на прода жбите в т ърговск ите
обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания
към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
17
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-2 от 2014 г. за условията и реда за
осъществяване на фискален контрол
върху движението на стоки с висок
фискален риск на територията на Република България и изискванията към
фискалните контролни пунктове
29
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-10 от 2006 г. за възстановяване на
платен данък върху добавената стойност
на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
36
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-9 от 2009 г. за възстановяването
на данъка върху добавената стойност
на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Eвропейския съюз
36
отменяне на Наредба № 1 от 2013 г.
за реда и начина за идентификация и
регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните
онлайн залагания на територията на
Република България и за подаване на
информация за хазартните игри към
сървър на Държавната комиси я по
хазарта и Националната агенция за
приходите
51
изменение на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства
110

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Патентното ведомство
на Република България
изменение на Устройствения правилник
на Патентното ведомство на Република
България

ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
За

ИНСТРУКЦИИ
взаимодействие между Прокуратурата
на Републ ика България и главни дирекции ,,Изпълнение на наказанията“
и „Охрана“ към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на
Бюрото по защита при главния прокурор
(поверително) (№ RB 421133-001-09/
4а-11)

13

ВЪРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
Решение № 1 от 4 ноември 2021 г.

94

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По административно дело:
Номер 5355 от 2019 г.
Номер 9424 от 2019 г.
Номер 8705 от 2019 г.
Номер 1803 от 2021 г.
Номер 9913 от 2020 г.
Номер 4505 от 2021 г.
Номер 7772 от 2019 г.
Номер 12199 от 2020 г.
Номер 3535 от 2019 г.
Номер 9104 от 2020 г.
Номер 4114 от 2020 г.
Номер 4664 от 2021 г.
Номер 5736 от 2019 г.
Номер 4552 от 2020 г.
Номер 13652 от 2019 г.
Номер 10015 от 2020 г.
Номер 10015 от 2020 г.
Номер 12703 от 2020 г.
Номер 12703 от 2020 г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

2266)
6808)
14406)
4931)
4156)
7345)
10003)
7843)
3288)
8272)
3265)
8320)
516)
8849)
8248)
8997)
9442)
8523)
10626)

12
32
35
37
54
54
57
57
59
59
60
60
64
64
81
81
81
96
96

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По административно дело:
Номер 12703 от 2020 г.

(№ 9818)		

96

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИЦИ
За

администрацията на Върховния касационен съд

За

изменение и допълнение на Наредба № 2
от 23 февруари 2017 г. за показателите,
методиката и реда за атестиране на
съдия, председател и заместник-председател на съд
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите

21

НАРЕДБИ

ПРАВИЛНИЦИ
За

БР ОЙ 111

62
99

За

39
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За

за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт

65
За
99
За

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
За

НАРЕДБИ
За

изменение на Наредба № 3 от 20.11.2020 г.
за реда за водене, съхраняване и достъп
до регистрите на адвокатските колегии
и единните адвокатски регистри

24

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

За
За

НАРЕДБИ
За

За
За

За

За

За

За

За
За
За

изменение на Наредба № 39 от 28 март
2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на
кредитни институции от трети държави
във Фонда за преструктуриране на банки
(№ 41)
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 29 март 2018 г. за издаване 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 № 3
от 18 април 2018 г. за условията и реда
за откриване на платежни сметки, за
изпълнение на платежни операции и за
използване на платежни инструменти
капиталовите буфери, комбинираното
изиск ване за буфер, ограничени ята
върху разпределенията и препоръката за
допълнителен собствен капитал (№ 8)
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2006 г. за лицензите, одобренията и
разрешенията, издавани от Българската
народна банка по Закона за кредитните
институции
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2010 г. за изискванията към
възнагражденията в банките
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2019 г. за издаване на одобрения
за членове на управителния съвет (съ-

За
9
11

С Т Р. 141   

вета на директорите) и надзорния съвет
на кредитна институция и изисквания
във връзка с изпълнение на техните
функции
изменение на Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат
при Българската народна банка
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
допълнение на Наредба № 39 от 28
март 2019 г. за номиналната стойност,
съдържанието, формата и дизайна на
банк нотите и монетите, п ускани в
обращение
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 16 юли 2009 г. за Централния
кредитен регистър
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 29 март 2018 г. за издаване 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

40

44
61

86
91
91

91

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

23

ПРАВИЛНИЦИ
За

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

62

ИНСТРУКЦИИ
23

За

изменение на Инстру к ци я № 13 от
31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при
пенсиониране

86

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

23

ПРАВИЛНИЦИ
40

За
За

40

40

60
86

УСЛОВИЯ И РЕД
За

40

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
изменение и допълнение на Условия
и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени
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

11
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Поправка
17
За изменение на Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане
на лекарствени 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,
за п ла ща н и на п ъ л но и л и час т и ч но
от НЗОК
24
За изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени 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
62
За изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и зап ла ща не на лекарс т вени п род у к т и
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
92
За сключване на договори за отпускане
и заплащане на лекарствени продук
ти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и
на диетичн и храни за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК
109

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

86

реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона
за мерките срещу изпирането на пари
от Специализирана административна
дирек ци я „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и Националната агенция за
приходите (№ І-2)

29

ПРОЦЕДУРИ
За

акредитация BAS QR 2, версия 8, ревизия 1 от 1 януари 2021 г.

4

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ПРАВИЛНИЦИ

38

Устройствен правилник на лесозащитните
станции

85

43

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА

55

ПРАВИЛА

71

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила
за морските пристанища на Република
България

8

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

СПОГОДБИ
Между Република България и Кралство
Нидерландия за избягване на двойното
данъчно облагане с данъци на доходите
и предотвратяване на отклонението и
заобикалянето на данъчно облагане

7

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане
на фармако-терапевтично ръководство
по ревматология
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане
на фармако-терапевтично ръководство
за лечение на гастроентерологичните
заболявания
изменение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска
онкология
изменение на Наредба № 3 от 5 март
2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на
инфекциозни заболявания

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

За

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ
И РЕИМБУРСИРАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
За

БР ОЙ 111

СПОРАЗУМЕНИЯ
За
55

взаимната защита на военна класифицирана информация между правителството
на Република България и правителството на Кралство Дания

22
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ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МА ЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НАРЕДБИ
За
За

изменение на Наредба № 2 от 7 юли
1999 г. за материално стимулиране на
обществените възпитатели
изменение на Наредба № 3 от 19.04.2005 г.
за възнагражденията на членовете на
местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните

9

За

ПРАВИЛНИЦИ
23

За

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката

За
За

За
За
За
За

изменение и допълнение на Правилата
за работа на организиран борсов пазар
на електрическа енергия
4
поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
25
достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от
Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване
и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или
друга защитена от закон тайна
31
изменение и допълнение на Правилата
за работа на организиран борсов пазар
на електрическа енергия
41
работа на организиран борсов пазар на
„Газов Хъб Балкан“ – ЕАД (ГХБ)
56
изменение на Правилата за балансиране
на пазара на природен газ
79
изменение и допълнение на Правила за
търговия с електрическа енергия
110
МЕТОДИКИ

За

определяне на санкциите и глобите,
налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката

31

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
НАРЕДБИ
За

За

изменение и допълнение на Наредба № 2
от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността
на одитните комитети на предприятията
от обществен интерес
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 14.07.2020 г. за условията и реда за
съставяне и поддържане на регистъра
на регистрираните одитори

30

65

изменение на Правилника за дейността
на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия и на
нейната администрация

4

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

65

ПРАВИЛА
За

изменение и допълнение на Наредба № 3
от 14.07.2020 г. за условията и реда за
съставяне и поддържане на регистъра
на регистрираните одитори
100

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРА ЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСК АТА
НАРОДНА АРМИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
За

С Т Р. 14 3   

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за
ползване, разпределение и процедурите
по първично и вторично предоставяне
за ползване, резервиране и отнемане
на номера, адреси и имена

64

ПРАВИЛА
За

използване на радиочестотен спектър
за производствени нужди след издаване
на разрешение
85
За взаимодействие със заинтересованите
предприятия при осъществяване на
заявяване, международно координиране и регистриране в международни
организации по електронни съобщения
на позиции на геос тационарна орбита
със съответния радиочестотен спектър
и на радиочестотен спектър, използван
от негеос тационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси,
определени с международен акт
85
За условията и реда за дос тъп до обществена
информация в Комисията за регулиране
на съобщенията
89
За използване на радиочестотния спектър
за електронни съобщителни мрежи от
спътникови радиослужби след издаване
на разрешение
91
За свободно използване на радиочестотния
спектър
92
За условията и реда за прех върляне на
разрешения за ползване на ограничен
ресурс, прехвърляне на част от правата
и задълженият а по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване
под наем на радиочестотен спектър
92
За използване на радиочестотния спектър
след регистрация
92
Поправка
102

С Т Р. 1 4 4
За

За

За
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използване на радиочестотния спектър
за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни
услуги след издаване на разрешение
95
използване на радиочестотния спектър
за електронни съобщ ителни мрежи от
подвижна радиослужба след издаване
на разрешение
98
условията и реда за предоставяне и
ползване на функциите на мрежата
„идентификация на линията на викащия“, „идентификация на свързаната
линия“ и „тонално номеронабиране“
108

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
ПРАВИЛНИЦИ
За

За

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния
номерационен план
101
Общи изисквания при осъществяване на
обществени електронни съобщения
108
РЕШЕНИЯ
За

За

За

За

За

За

обявяване на търг с тайно наддаване
за издаване на разрешения за ползване
на индивидуално определен ограничен
ресурс (№ 36)
обявяване за приключена процедура за
провеждане на търг с тайно наддаване,
обявен с Решение № 36 от 28 януари
2021 г. на Комисията за регулиране на
съобщенията (№ 94)
оттегляне изцяло Решение № 94 от
10.03.2021 г., с което се обявява за
прикл ючена процедура за провеждане
на търг с тайно наддаване за издаване
на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
(№ 100)
обявяване на търг с тайно наддаване
за издаване на разрешения за ползване
на индивидуално определен ограничен
ресурс (№ 101)
приемане на представения доклад от
Експертната комисия по чл. 99, ал. 1
от Закона за електронните съобщения
за извършената работа и за резултатите
от проведения на 6 април 2021 г. търг
с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс (№ 140)
актуализиране на Списък на независими консултанти и външни експерти
по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура (№ 385)

За

За

9

22

За

За

24
За
24

За

30
За
93

УК АЗАНИЯ
Относно условията, методиката и сроковете
за предоставяне на информация между
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги,
за наличието на неплатени задължения
на крайния ползвател
109

устройството и дейността на Гаранционния фонд

71

НАРЕДБИ

СПЕЦИФИК АЦИИ

ИЗИСКВАНИЯ

БР ОЙ 111

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар,
пазарен оператор, за организиране на
многостранна система за търговия, за
извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество,
дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен
фонд и лице, управляващо алтернативен
инвестиционен фонд
реда за придобиване, признаване и
отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и
инвестиционните консултанти (№ 7)
резервите на пенсионноосигурителните
дружества за гарантиране на брутния
размер на вноските в универсалните
пенсионни фондове (№ 68)
техническите лихвени проценти по
чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса
за социално осигуряване и формулите
за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост (№ 69)
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за
промяна на участие и за прехвърляне
на натрупаните средства на осигурено
лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина
за отчисляване на инвестиционната
такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на
фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване
изменение и допълнение на Наредба
№ 61 от 27.09.2018 г. за изискванията
към рекламните и писмените информационни материали и страниците в
интернет на пенсионноосигурителните
дружества
изменение и допълнение на Наредба
№ 63 от 8.11.2018 г. за изискванията
към съдържанието, периодичност та
на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на
пенсионноосигурителните дружества и
управляваните от тях фондове
изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства
на пенсионноосигурителното дружество,
към неговата оздравителна програма и

8

48

52

53

54

55

55

58
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За

За
За

За

За
За

За

За

към минималните ликвидни средства
на дружеството и на управляваните от
него фондове (№ 10)
59
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда
за оценка на активите и пасивите на
фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на
нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един
дял, за изчисляване и съпоставяне на
доходността от инвестиционните имоти
и за изискв анията към воденето на
индивидуалните партиди
59
изискванията към фондовете за извършване на плащания (№ 70)
60
изменение и допълнение на Наредба
№ 31 от 2.08.2006 г. за условият а и реда
за провеждане на изпит и за признаване
на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност,
придобита извън Република България,
за формата на актюерската заверка,
формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса
за застраховането, които отговорният
актюер заверява, както и за формата
и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса
за социално осигуряване
60
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към
дейността на централните депозитари
на ценни книжа, централния регистър
на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със
сетълмента на ценни книжа
62
изискв анията към системата на упр ав
ление на застрахователите и презастрахователите (№ 71)	 64
изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 21.05.2020 г. за изискв анията
към дейността на инвестиционните
посредници
68
д о п ъ л н е н и е н а Н а р ед б а № 6 3 о т
8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне
и сроковете за представяне на отчетите
за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните
от тях фондове
80
първоначално и последващо разкриване
на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на
ценни книжа до търговия на регулиран
пазар (№ 2)
97

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЯ
Относно изменение на изборни к ни жа,
утвърдени с Решение № 1833-МИ от
7 юли 2020 г. на ЦИК (№ 1928-МИ)
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Относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори т е за народни п редс та ви т ели за
Народно събрание на 4 април 2021 г.
(№ 1954-НС)
Относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори т е за народни п редс та ви т ели за
Народно събрание на 4 април 2021 г.
(№ 1987-НС)
Относно обявяване на Павел Михайлов Савов за народен представител в Двадесет
и трети изборен район – София, в 44-то
Народно събрание (№ 2009-НС)
От носно изменение на изборна к нига,
утвърдена с Решение № 1954-НС от
26 януари 2021 г. на ЦИК (№ 2336-НС)
Относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и петото Народно
събрание (№ 2428-НС)
Относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и петото
Народно събрание (№ 2438-НС)
Относно допълване на Решение № 2438-НС
от 9 април 2021 г. относно обявяване
на избраните народни представители в
Четиридесет и петото Народно събрание
(№ 2440-НС)
Относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и петото
Народно събрание по реда на чл. 299,
ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния
кодекс (№ 2441-НС)
Относно обявяване на Александър Велиславов Тодоров за народен представител в
Петнадесети изборен район – Плевенски, в Четиридесет и петото Народно
събрание (№ 2442-НС)
Относно обявяване на Станислав Димитров
Говедаров за народен представител в
Тридесет и първи изборен район – Ямболски, в Четиридесет и петото Народно
събрание (№ 2443-НС)
Относно обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет
и четвърти изборен район – София, в
Четиридесет и петото Народно събрание
(№ 2444-НС)
Относно обявяване на Николай Цветанов
Сираков за народен представител в
Седми изборен район – Габровски, в
45-то Народно събрание (№ 2449-НС)
Относно обявяване на Десислава Ангелова
Тодорова за народен представител в
Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в 45-то Народно събрание
(№ 2450-НС)
Относно обявяване на Александър Петров
Александров за народен представител в
Четиринадесети изборен район – Пернишк и, в 45-т о Народно събрание
(№ 2451-НС)
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Относно обявяване на Любомира Симеонова Попова за народен представител
в Четвърти изборен район – Великотърновски, в 45-то Народно събрание
(№ 2452-НС)
Относно обявяване на Александър Иванов
Паризов за народен представител в Десети изборен район – Кюстендилски, в
45-то Народно събрание (№ 2453-НС)
Относно обявяване на Мирослав Иванов
Аспарухов за народен представител в
Шести изборен район – Врачански, в
45-то Народно събрание (№ 2454-НС)
Относно обявяване на Зорница Николаева
Михайлова за народен представител
в Осми изборен район – Добрички, в
45-то Народно събрание (№ 2455-НС)
Относно обявяване на Христина Иванова
Георгиева за народен представител в
Четиринадесети изборен район – Перниш к и, в 45-т о Народно събра ние
(№ 2456-НС)
Относно обявяване на Галя Енева Захариева
за народен представител в Двадесет и
първи изборен район – Сливенски, в
45-то Народно събрание (№ 2457-НС)
Относно обявяване на Георг Даниелов Георгиев за народен представител в Двадесет
и четвърти изборен район – София, в
45-то Народно събрание (№ 2458-НС)
Относно обявяване на Радостин Радославов Танев за народен представител в
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 45-то Народно събрание
(№ 2459-НС)
Относно обявяване на Митко Стайков Стайков за народен представител в Двадесет
и осми изборен район – Търговищки, в
45-то Народно събрание (№ 2460-НС)
От носно обявяване на Димо Чавд аров
Георгиев за народен представител в
Тридесети изборен район – Шуменски, в
45-то Народно събрание (№ 2461-НС)
Относно обявяване на А лисе К ямилова
Муртезова за народен представител
в Деветнадесети изборен район – Русенск и, в 45-т о Народно събр а ние
(№ 2462-НС)
Относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите
за народни представители за Народно
събрание на 11 юли 2021 г. (№ 18-НС)
Относно утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите
за народни представители за Народно
събрание на 11 юли 2021 г. (№ 21-НС)
Относно утвърждаване на образец на изборна
книга за произвеждане на частични и
нови избори за общински съветници и
за кметове (№ 22-МИ)
Относно изменение на изборни к ни жа,
утвърдени с Решение № 1833-МИ от
7 юли 2020 г., изменени с Решение
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33
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№ 1928-МИ от 14 януари 2021 г. на ЦИК
(№ 30-МИ)
Относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите
за народни представители за Народно
събрание на 11 юли 2021 г. (№ 54-НС)
Относно поправка на технически грешки
в Приложение № 96-НС-чх и Приложение № 96-НС-чхм от изборните
книжа, утвърдени с Решение № 54-НС
от 20 май 2021 г. на Централната избирателна комисия (№ 294-НС)
Относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите
в Четиридесет и шестото Народно
събрание (№ 471-НС)
Относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и шестото
Народно събрание (№ 474-НС)
Относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и шестото
Народно събрание по реда на чл. 299,
ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния
кодекс (№ 475-НС)
Относно утвърждаване на образци на изборни
книжа за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на репуб
ликата и за народни представители за
Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
(№ 538-ПВР/НС)
Относно утвърждаване на образци на изборни
книжа за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на репуб
ликата и за народни представители за
Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
(№ 557-ПВР/НС)
Относно утвърждаване на нови образци на
изборни книжа – Приложение № 21ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС
и Приложение № 76-ПВР, утвърдени с
Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември
2021 г. на ЦИК (№ 558-ПВР/НС)
Относно утвърждаване на образци на изборни
книжа за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на репуб
ликата и за народни представители за
Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
(№ 562-ПВР/НС)
Относно поправка на техническа грешка
в Приложение № 73-НС от изборните
книжа, утвърдени с Решение № 557ПВР/НС от 17 септември 2021 г. на
Цен т ра л ната изби рат ел на ком иси я
(№ 660-ПВР/НС)
Относно обнародване на кандидатските
листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември
2021 г. (№ 748-ПВР)
От носно изменение на изборна к нига,
у т върдена с Решен ие № 562-П ВР/
НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК
(№ 799-ПВР/НС)
Относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на манда-
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тите в Четиридесет и седмото Народно
събрание (№ 969-НС)
Относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и седмото
Народно събрание (№ 976-НС)
Относно обявяване за народни представ и т е л и н а И в а й л о Х р и с т о в Х р истов в Осми изборен район – Доб
рички, и Александър Атанасов Алекс а н д р ов в Тр е т и и з б ор ен ра йон –
Варненски, в Четиридесет и седмото
Народно събрание (№ 979-НС)
Относно обявяване за народни представители на Златомира Дим итрова Карагеоргиева-Мострова във Втори изборен
район – Бу ргаск и, и Иван Ру менов
К лису рски в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, в Четиридесет и седмото Народно събрание
(№ 980-НС)
Относно поправка на техническа грешка в
Решение № 979-НС от 19 ноември 2021 г.
на ЦИК (№ 988-НС)
Относно обявяване за народен представител
на Небие Исмет Кабак в Тринадесети
изборен район – Пазарджишки, в Четиридесет и седмото Народно събрание
(№ 989-НС)
Относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и седмото
Народно събрание по реда на чл. 299,
ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния
кодекс (№ 990-НС)
Относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената
на избраните президент и вицепрезидент
на републиката (№ 1015-ПВР)
Относно обявяване на Венцис лава Милчова
Любенова за народен представител в
Шестнадесети изборен район – Пловд и в , в 47- о т о Н а р о д н о с ъ б р а н и е
(№ 1034-НС)
Относно обявяване на Ивайло Георгиев
Стайков и Мла ден Тодоров Запрянов за народни представители в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 47-ото Народно събрание
(№ 1035-НС)
От носно обявяване на А лексан д ра Валентинова Корчева за народен предс та ви т ел в Д ва десе т и пе т и избо рен район – София, в 47-ото Народно събрание (№ 1036-НС)
Относно обявяване на Венцислав Иванов
Петков за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в
47-ото Народно събрание (№ 1037-НС)
Относно обявяване на Емил Ценов Георгиев
за народен представител в Двадесет и
пети изборен район – София, в 47-ото
Народно събрание (№ 1038-НС)
Относно обявяване на Момчил Донев Ненов
за народен представител в Двадесет
и сед м и изборен ра йон – С тароза-
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горски, в 47-ото Народно събрание
(№ 1039-НС)
Относно обявяване на Благов ест Кирилов Кирилов за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, в 47-ото Народно събрание
(№ 1040-НС)
Относно обявяване на Иван Валентинов
Ганчев за народен представител в Тридесети изборен район – Шуменски, в
47-ото Народно събрание (№ 1041-НС)
Относно обявяване на Ка лин Ивайлов
Иванов за народен представител в
Деветнадесети изборен район – Русенски, в 47-ото Народно събрание
(№ 1042-НС)
Относно обявяване на Илин Павлинов
Димитров за народен представител в
Трети изборен район – Варненски, в
47-ото Народно събрание (№ 1043-НС)
Относно обявяване на Васил Петров Зашкев
за народен представител в Двадесет и
шести изборен район – Софийски, в
47-ото Народно събрание (№ 1044-НС)
Относно обявяване на Богомил Иванов
Петков за народен представител от
С ед м и изборен ра йон – Габровск и
(№ 1047-НС)
Относно обявяване на Любомир Йорданов
Попйорданов за народен представител от Двадесет и четвърти изборен
район – София (№ 1048-НС)
Относно обявяване на Димитър Колев Гочев
за народен представител в Двадесет
и четвърти изборен район – София, в
47-ото Народно събрание (№ 1054-НС)
Относно обявяване на Калин Ивайлов Иванов и Цветомир Донев Конов за народни
представители в Деветнадесети изборен
район – Русенски, в 47-ото Народно
събрание (№ 1055-НС)
Относно обявяване на Венцислава Милчова
Любенова и Николай Георгиев Ангов
за народни представители в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в 47-ото
Народно събрание (№ 1056-НС)
Относно обявяване на Иван Косев Манев
за народен представител в Петнадесети
изборен район – Плевенски, в 47-ото
Народно събрание (№ 1057-НС)
Относно обявяване на Младен Тодоров
Запрянов и Лозко Стефанов Лозев за
народни представители в Двадесет и
девети изборен район – Хасковски, в
47-ото Народно събрание (№ 1059-НС)
Относно обявяване на Петър Василев Кьосев
за народен представител в Двадесет
и четвърти изборен район – София, в
47-ото Народно събрание (№ 1060-НС)
Относно обявяване на Димитър Данаилов
Недялков за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в
47-ото Народно събрание (№ 1067-НС)
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2021 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
Аварийно-възстановителни работи, Инструкция
№ 8121з-418 за условията и реда за осъществяване на неотложни – , оперативна защита при
наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна
защита 29/57.
Авиационни дейности, Наредба за изменение
на Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне
на реда и начина за разходване на приходите от
продажбата на квоти за емисии от – чрез търг
37/102.
Автобусни превозвачи, ПМС № 416 за условията,
реда и размера за предоставяне от държавата на
безвъзмездни средства на – , които притежават
лиценз за превоз на пътници 102/23.
Автомобилни превози, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 22/2.
Агенция за ядрена енергия, Устав на – към Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие 3/22.
Агенция за ядрено регулиране, ПМС № 44 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 278 на Министерския
съвет от 2013 г. 12/53.
Агенция „Митници“, ПМС № 227 за приемане
на Устройствен правилник на – 59/14.
Адвокатски колегии, Наредба за изменение на
Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене,
съхраняване и достъп до регистрите на – и единните адвокатски регистри 24/213.
Адвокатура, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 17/13.
Административно обслужване, ПМС № 353
за изменение и допълнение на Наредбата за – ,
приета с ПМС № 246 на Министерския съвет от
2006 г. 90/2.
Административнопроцесуален кодекс, Закон за
изменение и допълнение на – 15/1.
Академия на Министерството на вътрешните
работи, ПМС № 244 за изменение на Правилника
за устройството и дейността на – , приет с ПМС
№ 339 на Министерския съвет от 2014 г. 62/30.
Акцизи и данъчни складове, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – 27/67.
Актюер, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условият а и
реда за провеждане на изпит и за признаване на
правоспособност на отговорен – , за признаване
на правоспособност, придобита извън Република
България, за формата на актюерската заверка,
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формата и съдържанието на актюерския доклад
и на справките по Кодекса за застраховането,
които отговорният – заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално
осигуряване 60/26.
Антидопингова дейност, ПМС № 5 за приемане
на Наредба за – 6/2.
Антидопингов център, ПМС № 8 за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – , приет с ПМС № 232 на Министерския съвет от 2010 г. 6/32.
Археологически проучвания, Наредба за допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за
извършване на теренни – 49/172.
Б
Банки, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в – 11/89; 40/83; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2010 г. за изискванията към възнагражденията
в – 40/82; Наредба за изменение на Наредба
№ 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните
минимални резерви, които – поддържат при
Българската народна банка 44/4.
Банкноти, Наредба за изменение на Наредба
№ 39 от 28 март 2019 г. за номиналната стойност,
съдържанието, формата и дизайна на – и монетите,
пускани в обращение 9/64; Наредба за допълнение
на Наредба № 39 от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна
на – и монетите, пускани в обращение 86/101.
Банкови сметки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 29 септември 2016 г.
за Регистъра на – и сейфове 61/94.
Бедствия, ПМС № 265 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
функциониране на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при – и за
оповестяване при въздушна опасност, приета с
ПМС № 48 на Министерския съвет от 2012 г. 65/32.
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 83/81.
Библиотеки, Наредба № 4 за реда за водене
на публичния регистър на обществените – 53/5.
Борсов пазар, Правила за работа на организиран – на „Газов Хъб Балкан“ – ЕАД (ГХБ) 56/16.
Брокери на финансови инструменти, Наредба
№ 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на – и инвестиционните
консултанти 48/36.
Българска телеграфна агенция, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 20/72.
Български жестов език, Закон за – 9/3; Наредба
№ РД-06-51 за условията и реда за осигуряване
на безвъзмездна преводаческа услуга на – 74/212.
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Български лични документи, ПМС № 48 за изменение и допълнение на Правилника за издаване
на – , приет с ПМС № 13 на Министерския съвет
от 2010 г. 13/7; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 21/93; ПМС № 270 за изменение
и допълнение на Правилника за издаване на – ,
приет с ПМС № 13 на Министерския съвет от
2010 г. 66/11; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г.
за организацията и технологията на работа в
структурите на МВР при издаване на – 78/31.
Българско гражданство, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 21/47; Наредба за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане
на глава пета от Закона за – 50/3; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г.
за прилагане на глава пета от Закона за – 57/21.
Бюджетни организации, ПМС № 419 за допълнение на ПМС № 66 на Министерския съвет от
1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности
в – 102/31.
Бюра за съдимост, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функци
ит е и организацията на дейността на – 109/50.
Бюро по защита на застрашени лица, Инст ру к ци я рег. № R B 2120 01- 0 01- 04- 03-171 за
взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция „Разузнаване“
при осъществяване дейността на – (поверително)
107/3; Инструкция рег. № RB 212001-001-04-03-173
за взаимодействие между Министерството на
правосъдието и Министерството на вътрешните
работи при осъществяване дейността на – (поверително) 107/3.
Бюро по защита при главния прокурор, Инструкция № RB 421133-001-09/4а-11 за взаимодействие
между Прокуратурата на Републ ика България и
главни дирекции ,,Изпълнение на наказанията“
и „Охрана“ към министъра на правосъдието при
осъществяване дейността на – (поверително)
13/155.
В
Ветеринарна медицина, Наредба № 6 за условията и реда за провеждане на следдипломно
обучение в областта на – 15/162.
Вещи лица, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването,
квалификацията и възнагражденията на – 91/31.
Визи, Инструкция за изменение и допълнение
на Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15.08.2013 г. за
условията и реда за съгласуване на заявленията
за издаване на – 103/42.
Висш консултативен съвет по водите, Правилник за устройството и дейността на – 86/97.
Висши училища, ПМС № 226 за приемане на
показатели за определяне на изследователските
висш и училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските – 58/24.
Вносители, Наредба № РД-04-3 за осигуряване
на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 май
2017 г. за определяне на задължения за надлежна
проверка на веригата на доставки за – от Съюза
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на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези
метали и на злато с произход от засегнати от
конфликти и високорискови зони 38/161.
Водоснабдяване и канализация, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по – 3/26.
Военна академия „Георги Стойков Раковски“,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 35/94;
Наредба за изменение на Наредба № Н-5 от
25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на
слушатели във – 67/138.
Военна инспекция за технически надзор на
съоръженията с повишена опасност, Правилник
за изменение на Правилника за организацията,
задачите и функциите на – 81/24.
Военномедицинска експертиза, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от
13.02.2018 г. за – 88/113.
Военно-почивно дело, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г.
за – 29/50.
Военнослужещи, Наредба № Н-14 за условията
и реда за определяне размера на допълнителен
платен годишен отпуск на – в определени области и дейности от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 3/53; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-23
от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда
за изплащане на допълнителни възнаграждения
на – и цивилните служители от служба „Военна
информация“ 29/50; Наредба № Н-6 за условията,
размерите и реда за изплащане на допълнително
месечно възнаграждение на – и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия за владеене на официалните
езици на НАТО 36/20; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-3 от 15.02.2013 г. за
условията и реда за оценяване на изпълнението
на функционалните задължения от – от Министерството на отбраната, структ урите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната служба
в състава на български или многонационални
формирования извън територият а на Републ ика
България при участие в операции и мисии 81/28;
Инструкция за изменение на Инструкция № И-5
от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране,
поддържане и достъп до електронния регистър
на – и цивилните служители – „Автоматизирана
система за управление на човешките ресурси“
84/41; Инструкция за изменение на Инструкция
№ И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията
на работа и състава на комисиите за кариерно
развитие на – в 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 84/41; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от
12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на
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възнагражденията и обезщетенията на – 100/32;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията
и реда за атестиране на – от Министерството на
отбраната, структ урите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
111/19.
Вписвания, ПМС № 1 за изменение и допълнение на Правилника за – , одобрен с ПМС № 1486
на Министерския съвет от 1951 г. 2/69.
Второстепенни разпоредители, ПМС № 14
за изменение на ПМС № 155 на Министерския
съвет от 2015 г. за определяне на – по бюджета
на Министерството на правосъдието 7/12; ПМС
№ 263 за определяне на – с бюджет по бюджета
на Министерството на културата 64/28; ПМС
№ 307 за изменение и допълнение на ПМС № 155
на Министерския съвет от 2015 г. за определяне
на – по бюджета на Министерството на правосъдието 81/2.
Въздух, Закон за изменение и допълнение на
Закона за чистотата на атмосферния – 18/15.
Въздухоплаване, Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското – 16/19; Наредба № 376 за докладване, анализ и последващи
действия във връзка със събития в гражданското – 31/37; ПМС № 174 за изменение и допълнение на ПМС № 44 на Министерския съвет от
2010 г. за определяне на зоните във въздушното
пространство на Република България, в които се
ограничава – 37/22.
Въздухоплавателни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г.
за регистрация на граждански – в Република
България 76/130.
Въздушни превозвачи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за
въвеждане на национална процедура за достъп до
пазара на – на Общността, установени в Репуб
лика България, по въздушни линии, договорени
съгласно международни договори на Република
България с държави извън Европейския съюз 91/33.
Възнаграждение, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-254 от 2017 г.
за условията и реда за формиране на допълнително – за постигнати резултати в служебната
дейност на служителите в Министерството на
вътрешните работи 14/38; ПМС № 55 за допълнение на Наредбата за елементите на – и за
доходите, върху които се правят осигурителни
вноски, приета с ПМС № 263 на Министерския
съвет от 1999 г. 16/31; Наредба за изменение на
Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията,
реда и максималните размери за изплащане на
допълнително – за изпълнение на специфични
служебни дейности на държавните служители в
МВР 37/64; Наредба за 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 41/63;
Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-919
от 2017 г. за размера на основните месечни – на
държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и
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ал. 3 от Закона за Мин истерството на вътрешните
работи и размера на началните и максималните
заплати за длъжност на лицата, работещи по
трудово правоотношение 102/73.
Възобновяеми източници, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-06 от
28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана
с разходите за енергия от – 12/135.
Възпитатели, Наредба за изменение на Наредба
№ 2 от 7 юли 1999 г. за материално стимулиране
на обществените – 9/64.
Възстановяване на средства, ПМС № 206 за – по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2021 г. 55/2.
Въоръжени сили, ПМС № 79 за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за резерва на – на Република България,
приет с ПМС № 145 на Министерския съвет от
2012 г. 21/99; Закон за изменение и допълнение на
Закона за отбраната и – на Република България
23/21; ПМС № 183 за приемане на План за развитие на – на Република България до 2026 г. 38/4.
Върховен касационен съд, Правилник за администрацията на – 21/133.
Г
Гаранционен фонд, Правилник за устройството
и дейността на – 71/7.
Генетично модифицирани организми, ПМС №
69 за изменение и допълнение на Наредбата за
освобождаване на – в околната среда и пускането
им на пазара, приета с ПМС № 212 на Министерския съвет от 2005 г. 20/74.
Глобална инициатива „Партньорство за открито управление“, ПМС № 132 за координация на
участието на Република България в – 29/3.
Горива, ПМС № 34 за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и начина
за изготвяне и верификация на докладите на
доставчиците на – и енергия за транспорта,
приета с ПМС № 198 на Министерския съвет от
2017 г. 11/34.
Гражданска регистрация, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г.
за функциониране на Единната система за – 68/7.
Д
Данни, Наредба за изменение и 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 10/72.
Данък върху добавената стойност, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – 11/66; 27/18; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-10
от 2006 г. за възстановяване на платен – на
чуждестранни лица, които не са установени на
територията на Общността 36/22; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от
2009 г. за възстановяването на – на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка
по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Eвропейския съюз 36/23; Закон за
изменение на Закона за данък върху добавената
стойност 111/3.
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Дв угодишен зас тъпващ се ра ботен п лан
2021/2022 г., – за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018/2022 г. между
правителството на Република България и Детския
фонд на ООН (УНИЦЕФ) 23/37.
Дезинфекции, дезинсекции и дератизации, Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2018 г. за
условията и реда за извършване на – 9/27.
Детски градини, ПМС № 76 за приемане на
Наредба за условията и реда за предоставяне и
изплащане на средства от държавния бюджет
за компенсиране на разходите, извършени от
родителите за отглеждането и обучението на
децата, които не са приети в държавни или
общински – или училища поради липса на свободни места 20/100; Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и
дейността на държавните – към Министерството
на отбраната и условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в държавните – към Министерството на отбраната 44/3; ПМС
№ 303 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за предоставяне и изплащане
на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за
отглеждането и обучението на децата, които не
са приети в държавни или общински – или училища поради липса на свободни места, приета
с ПМС № 76 на Министерския съвет от 2021 г.
79/6; Наредба № 18 за инспектирането на – и
училищата 77/18.
Деца с изявени дарби, ПМС № 138 за приемане на Програма на мерките за закрила на – от
държавни, общински и частни училища през
2021 г. 31/2.
Дипломатически институт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17.07.2008 г.
за условията и реда за организиране и провеждане
на обучения от – към министъра на външните
работи 18/23.
Дистанционна форма на обучение, ПМС № 78 за
приемане на Наредба за държавните изисквания
за организиране на – във висшите училища 21/95.
Дисциплина, Инструкция № 8121з-877 за – и
дисциплинарната практика в Министерството
на вътрешните работи 59/50.
Длъжностни разписания, Наредба за изменение
на Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне,
утвърждаване, изменение и съхраняване на – и
длъжностните характеристики в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия
81/24.
Доброволни формирования, Наредба № 8121з239 за реда за създаване, поддържане и водене
на регистъра на – 22/32.
Договор, – между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
56/13.
Допълнителни разходи, ПМС № 409 от 2020 г.
за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 2/44; ПМС № 410
от 2020 г. за одобряване на – по бюджета на
Комисията за енергийно и водно регулиране за
2020 г. 2/44; ПМС № 412 от 2020 г. за одобряване
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на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. 2/45; ПМС № 10 за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет
за 2021 г. 6/35; ПМС № 15 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на отбраната за
2021 г. 7/12; ПМС № 18 за одобряване на – /
трансфери за 2021 г. 7/19; ПМС № 19 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
отбраната за 2021 г. 9/16; ПМС № 22 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2021 г. 9/23; ПМС №
25 за одобряване на – за 2021 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. и по Програмата за морско
дело и рибарство за периода 2014/2020 г. 9/25;
ПМС № 37 за одобряване на – /трансфери за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ 11/57; ПМС № 38 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 2021 г. за непредвидени и/
или неотложни разходи за предотв ратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 11/59; ПМС № 49 за одобряване на – /
трансфери за 2021 г. 13/11; ПМС № 53 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г. 16/30; ПМС
№ 57 за одобряване на – /трансфери за 2021 г.
16/31; ПМС № 58 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 2021 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 16/32; ПМС
№ 65 за одобряване на – /трансфери за 2021 г.
18/21; ПМС № 66 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
18/22; ПМС № 72 за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. 20/94; ПМС № 74 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. 20/99; ПМС № 80 за
одобряване на – /трансфери за 2021 г. 21/103;
ПМС № 87 за одобряване на – /трансфери за
2021 г. 22/7; ПМС № 88 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на отбраната за
2021 г. 22/7; ПМС № 89 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на културата за
2021 г. 22/8; ПМС № 90 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 22/8; ПМС № 95 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на отбраната за
2021 г. 24/6; ПМС № 96 за одобряване на – /
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република Българи я за 2021 г. за непредви дени
и/или неотложни разходи за предотв ратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 24/6; ПМС № 101 за одобряване на – по
бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“ за 2021 г. 26/5; ПМС
№ 102 за одобряване на – по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за
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2021 г. 26/6; ПМС № 109 за одобряване на – по
бюджета на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 г. 26/13; ПМС № 113
за одобряване на – и трансфери по бюджета на
Министерството на здравеопазв ането за 2021 г.
за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет
по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г. 27/2; ПМС № 117
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 2021 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия 28/3; ПМС № 119 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2021 г. 28/7; ПМС
№ 121 за одобряване на – за 2021 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. 28/9; ПМС № 122 за одоб
ряване – по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г. 28/9; ПМС
№ 123 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. 28/10;
ПМС № 128 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
28/17; ПМС № 139 за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за
изплащане на държавни парични награди за
особени заслуги към българската държава и
нацията 31/14; ПМС № 143 за одобряване на – по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. 31/16;
ПМС № 145 за одобряване на – за 2021 г. 31/17;
ПМС № 148 за одобряване на – /трансфери за
2021 г. 31/19; ПМС № 154 за одобряване на – по
бюджета на Комисията за защита на личните
данни за 2021 г. 33/4; ПМС № 156 за одобряване
на – по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
33/5; ПМС № 158 за изменение на ПМС № 361
на Министерския съвет от 2020 г. 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 33/6; ПМС № 160
за одобряване на – по бюджета на Националния
статистически институт за 2021 г. 33/9; ПМС
№ 163 за одобряване на – по бюджета на Министерството на т ранспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2021 г. 34/10; ПМС
№ 169 за одобряване на – /трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортнот у ристическа дейност 35/14; ПМС № 171 за
одобряване на – /трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища, приета с ПМС
№ 138 на Министерския съвет от 2021 г. 37/9;
ПМС № 177 за одобряване на – и трансфери по
бюджета на Министерството на здравеопазване-
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то за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и
субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за
2021 г. 37/24; ПМС № 178 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2021 г. 38/2; ПМС № 179 от 7 май 2021 г. за одобряване на – /трансфери за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и
училища 2020/2022 г. 38/2; ПМС № 182 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2021 г. 38/4; ПМС
№ 185 за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане
на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията 39/9; ПМС
№ 198 за одобряване на – /трансфери за 2021 г.
за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища, приета
с ПМС № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
52/2; ПМС № 201 за одобряване на – по бюджета на Министерството на младежта и спорта за
2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност 53/2; ПМС № 202
за одобряване на – /трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическа активност,
физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност 53/2; ПМС № 203 за одобряване
на – по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 г. 53/4; ПМС № 205 за одобряване на – /трансфери за 2021 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 2021 г., приета с ПМС № 138
на Министерския съвет от 2021 г. 54/2; ПМС №
207 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 2021 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия 55/2; ПМС № 210 за
одобряване на – и трансфери по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2021 г.
56/3; ПМС № 212 за одобряване на – /трансфери
за допълнителни стипендии на докторантите от
държавните висши училища и научни организации за 2021 г. 56/10; ПМС № 216 за одобряване
на – по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
58/19; ПМС № 217 за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2021 г. 58/20; ПМС № 218 за одобряване на – по
бюджета на Централната избирателна комисия
за 2021 г. 58/20; ПМС № 219 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. 58/21; ПМС № 220 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г. 58/21; ПМС
№ 222 за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
за финансиране изпълнението на Национална
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научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ), изпълнявана на конкурсен принцип от Фонд „Научни
изследвания“ 58/22; ПМС № 229 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на
дейностит е по изпълнение на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за
развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН) 60/5;
ПМС № 230 за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства
за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност 60/5; ПМС
№ 234 за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. 60/7;
ПМС № 236 за одобряване на – /трансфери за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от
2021 г. 60/8; ПМС № 239 за одобряване на – /
трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност 62/9; ПМС
№ 240 за одобряване на – /трансфери за 2021 г.
за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с
Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
62/16; ПМС № 247 за одобряване на – и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 62/32; ПМС № 250 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2021 г. 64/3; ПМС
№ 251 за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
64/3; ПМС № 252 за одобряване на – /трансфери
за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности
по Програмата за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища 2020/2022 г. 64/4; ПМС
№ 253 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. 64/5;
ПМС № 254 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на външните работи за 2021 г.
във връзка с Механизма за бежанците в Турция
64/5; ПМС № 258 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за
2021 г. 64/14; ПМС № 261 за одобряване на – /
трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма „Отново
заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. 64/20; ПМС № 262 за
одобряване на – /трансфери за 2021 г. за ремонт
на държавни и общински училища и закупуване
на преносими компютри за провеждане на обучение в електронна среда 64/22; ПМС № 266 за
одобряване на – /трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“, одобрена с Решение
№ 453 на Министерския съвет от 2021 г. 66/4;
ПМС № 272 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на образованието и науката за
2021 г. за осигуряване на техника за провеждане
на обучение в електронна среда в държавни и
общински образователни институции на територията на Република България 67/125; ПМС № 276
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за одобряване на – по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. 68/3; ПМС № 278
за одобряване на – по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. 68/3; ПМС № 279
за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
68/4; ПМС № 281 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на културата за 2021 г. 68/5;
ПМС № 284 за одобряване на – /трансфери за
2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни, общински и частни училища
през 2021 г., приета с ПМС № 138 на Министерския съвет от 2021 г. 70/15; ПМС № 290 за одобряване на – /трансфери за 2021 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 2021 г., приета с ПМС № 138
на Министерския съвет от 2021 г. 72/3; ПМС №
292 за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. 72/4; ПМС № 293 за
одобряване на – /трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“, одобрена с Решение
№ 453 на Министерския съвет от 2021 г. 74/3;
ПМС № 299 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2021 г.
76/9; ПМС № 300 за одобряване на – за 2021 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. 79/4;
ПМС № 301 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на образованието и науката за
2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма „Върхови
изследвания и хора за развитие на европейска
наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021) 79/4; ПМС № 304
за одобряване на – по бюджета на Министерство
на културата за 2021 г. 79/7; ПМС № 308 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г. 82/2; ПМС № 311 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г. 82/5; ПМС № 312 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2021 г. 83/8;
ПМС № 314 за одобряване на – по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г. 85/14; ПМС № 315
за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. 85/15; ПМС
№ 316 за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. 85/15;
ПМС № 317 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на отбраната за 2021 г. 85/16;
ПМС № 319 за одобряване на – /трансфери за
2021 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
2021 г., приета с ПМС № 138 на Министерския
съвет от 2021 г. 85/16; ПМС № 320 за одобряване
на – /трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища, приета с ПМС № 138 на Министерския съвет от 2021 г. 85/17; ПМС № 321 за
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одобряване на – по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2021 г. 85/19; ПМС
№ 323 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. във
връзка с изплащането на националната вноска
за 2021 г. за изпълнението на мерки за помощ,
финансирани чрез Европейския механизъм за
подкрепа на мира 85/20; ПМС № 325 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 85/22; ПМС
№ 330 за одобряване на – и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за
2021 г. 87/11; ПМС № 333 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2021 г. 87/13;
ПМС № 337 за одобряване на – /трансфери за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности по
Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020/2022 г. 87/19; ПМС
№ 338 за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2021 година 87/21; ПМС
№ 339 за одобряване на – по бюджета на Сметната палата за 2021 г. 87/22; ПМС № 341 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г. 87/22; ПМС № 343 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г. 88/20; ПМС № 344
за одобряване на – /трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието 89/2; ПМС № 345 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. 89/5; ПМС № 346 за одобряване на – по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. 89/6; ПМС № 349
за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност 89/16; ПМС № 350 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. 89/16; ПМС № 351 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. 89/17; ПМС № 352 за одобряване на – по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители 89/17; ПМС № 355 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2021 г. 90/4; ПМС № 357 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г. 91/19; ПМС № 358 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2021 г. 91/19; ПМС № 359 за
одобряване на – по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2021 г. 91/20; ПМС № 360
за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 91/20; ПМС
№ 361 за одобряване на – и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за
2021 г. 91/21; ПМС № 362 за одобряване на – по
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бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 91/22; ПМС № 365 за одобряване
на – по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
91/23; ПМС № 368 за одобряване на – по бюджета на Министерството на труда и социалната
политика за 2021 г. за изплащане на еднократна
финансова подкрепа за отопление на лица и
семейства от уязвими групи за преодоляване на
последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка 93/32;
ПМС № 371 за одобряване на – /трансфери за
осигуряване на ефективни противоепидемични
мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 93/35; ПМС № 372 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г. 93/39; ПМС № 374 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г. 93/40; ПМС № 375
за одобряване на – по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2021 г. 93/40;
ПМС № 377 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
2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 94/11; ПМС
№ 379 за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 94/15;
ПМС № 378 за одобряване на – /трансфери за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от
2021 г. 95/2; ПМС № 382 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. 95/17; ПМС № 383 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.
95/17; ПМС № 384 за одобряване на – по бюджета на Националния статистически институт за
2021 г. 97/2; ПМС № 387 за допълнение на ПМС
№ 304 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на – по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г. 97/3; ПМС № 391 за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет за
2021 г. 97/4; ПМС № 395 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. 100/3; ПМС № 396 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
туризма за 2021 г. 100/4; ПМС № 399 за одобряване на – по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г. 100/5; ПМС № 402 за
одобряване на – /трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово
подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2021 г., приета
с ПМС № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
100/12; ПМС № 403 за одобряване на – /трансфери за 2021 г. 100/13; ПМС № 407 за изменение
на ПМС № 362 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 101/2; ПМС
№ 412 за одобряване на – /трансфери за 2021 г.
за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020/2022 г. 102/19; ПМС
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№ 414 за одобряване на допълнителни – и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 102/22; ПМС № 415 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2021 г. 102/22; ПМС № 421 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на туризма за 2021 г. 102/32; ПМС № 422 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2021 г. за финансиране на мярката „Запази ме плюс“ 102/32; ПМС
№ 424 за одобряване на – /трансфери за 2021 г.
за изплащане на стипендии по Прогр амата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища, приета
с ПМС № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
104/4; ПМС № 425 за одобряване – по бюджета
на Министерството на образованието и науката
за 2021 г. 104/6; ПМС № 429 за одобряване на – по
централния бюджет за 2021 г. във връзка с плащане на вноската на Република България в общия
бюджет на Европейския съюз 104/13; ПМС № 447
за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г. 110/4; ПМС № 448
за одобряване на – /трансфери за 2021 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 2021 г., приета
с ПМС № 138 на Министерския съвет от 2021 г.
110/5; ПМС № 449 за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. 110/6; ПМС № 454 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. 110/8; ПМС № 456
за одобряване на – по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. 110/10;
ПМС № 458 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на икономиката за 2021 г. 110/10;
ПМС № 459 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на енергетиката за 2021 г. 110/11;
ПМС № 460 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г. 110/11;
ПМС № 461 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2021 г.
110/11; ПМС № 462 за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2021 г. 110/12; ПМС № 465 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на спорта за 2021 г.
110/14; ПМС № 467 за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2021 г. 111/15; ПМС № 468 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. 111/16; ПМС № 470 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. 111/17.
Допълнителни средства, ПМС № 269 за одоб
ряване на – по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2021 г. 66/10.
Допълнителни трансфери, ПМС № 411 от 2020 г.
за одобряване на – чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за
Българската академия на науките 2/45; ПМС
№ 413 от 2020 г. за одобряване на – за 2020 г.
2/45; ПМС № 3 за одобряване на – за 2021 г. за
финансово осигуряване на дейности по Програ-
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мата за изграждане, пристрояване, надстрояване
и реконструкция на детски ясли, детски градини
и училища 2020/2022 г. 5/2; ПМС № 4 за одобряване на – за 2021 г. 5/3; ПМС № 11 за одобряване на – от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия 6/35;
ПМС № 17 за одобряване на – по бюджетите на
общини за 2021 г. 7/18; ПМС № 21 за одобряване
на – за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища 2020/2022 г. 9/23; ПМС
№ 23 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 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 9/24; ПМС № 24 за одобряване на – по
бюджета на Община Добрич 9/24; ПМС № 42 за
одобряване на – по бюджетите на общини за
2021 г. 11/65; ПМС № 67 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ за 2021 г. 18/22; ПМС № 73 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г.
за възстановяване на транспортните разходи или
на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 20/95; ПМС
№ 77 за одобряване на – от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 20/104; ПМС № 84 за одобряване на – по
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2021 г. 22/5; ПМС № 86 за одобряване на – за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности по
Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020/2022 г. 22/6; ПМС
№ 105 за одобряване на – за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и
училища 2020/2022 г. 26/10; ПМС № 107 за одобряване на – по бюджета на Столичната община
за 2021 г. 26/12; ПМС № 120 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2021 г. за финансиране на обхванатите в задължителното пред
училищно образование деца, навършили 4-годишна възраст 28/7; ПМС № 140 за одобряване
на – по бюджетите на общините за 2021 г. за
изплащане на стипендии 31/15; ПМС № 146 за
одобряване на – по бюджета на Българската
телеграфна агенция за 2021 г. 31/18; ПМС № 147
за одобряване на – от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 31/19; ПМС № 149 за одобряване на – за
Българската национална телевизия за 2021 г.
31/20; ПМС № 150 за одобряване на – по бюдже-
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тите на общините за 2021 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 спе-циалисти на
пазара на труда 31/20; ПМС № 157 за одобряване
на – от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия 33/5;
ПМС № 162 за одобряване на – по бюджетите на
общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров
превоз на пътници 34/9; ПМС № 166 за одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 35/10; ПМС № 168 за
одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 35/14; ПМС № 172
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 2021 година 37/11; ПМС № 180 за
одобряване на – за 2021 г. 38/3; ПМС № 184 за
одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 39/9; ПМС № 191
за одобряване на – по бюджетите на общините
за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности
по национални програми за развитие на образованието 46/5; ПМС № 192 за одобряване на – по
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2021 г. 46/12; ПМС № 204 за одобряване на – по
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2021 г. 54/2; ПМС № 209 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2021 г. чрез трансфер от Предприя
тието за управление на дейностите по опазване
на околната среда 56/2; ПМС № 211 за одобряване на – за 2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“,
одобр ена с Решение № 188 на Министерския
съвет от 2021 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието, и за
финансиране на обхванатите в задължителното
преду чилищно образование деца, навършили
4-годишна възраст 56/3; ПМС № 223 за одобряване на – за 2021 г. за финансово осигуряване на
дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища 2020/2022 г.
58/23; ПМС № 224 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на
извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини
или училища поради липса на свободни места
58/24; ПМС № 232 за одобряване на – по бюджета на Община Първомай за 2021 г. 60/6; ПМС
№ 238 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. за закупуване на познавателни
книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано във втора възрас-
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това група на общинските детски градини и
училища, за осъществяване на предучилищно
образование за 2021 г. 62/6; ПМС № 242 за одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 62/18; ПМС № 255 за
одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 64/6; ПМС № 256
за одобряване на – по бюджетите на общините
за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности
по национални програми за развитие на образованието 64/6; ПМС № 268 за одобряване на – за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобр ена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на национални програми за развитие
на образованието 66/7; ПМС № 294 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. за
финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
74/6; ПМС № 326 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. 87/2; ПМС № 329 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобренa с Решение
№ 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието 87/10; ПМС № 331 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. 87/12; ПМС № 348 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности по
национални програми за развитие на образованието 89/7; ПМС № 356 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2021 г. 91/19; ПМС № 369 за
одобряване на – по бюджета на Столичната община за 2021 г. 93/33; ПМС № 370 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на
държавните висши училища за 2021 г. 93/33; ПМС
№ 373 ПМС за изменение на ПМС № 331 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на – по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. 93/40; ПМС № 376 за
одобряване на – за 2021 г. 93/41; ПМС № 380 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2021 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 95/4; ПМС № 381 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и за финансиране на
обхванатите в задължителното преду чилищно
образование деца, навършили 4-годишна възраст
95/10; ПМС № 388 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на
извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини
или училища поради липса на свободни места
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97/3; ПМС № 392 за одобряване на – по бюджета
на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
97/5; ПМС № 409 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за
развитие на образованието 102/4; ПМС № 410 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2021 г. за допълнително финансиране на общинските училища 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 102/12;ПМС № 411
за одобряване на – по бюджетите на общините
за 2021 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование 102/16; ПМС № 414 за одобряване на допълнителни разходи и – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 102/22;
ПМС № 418 за одобряване на – по бюджетите на
общините за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по национални програми за развитие
на образованието 102/26; ПМС № 420 за одобряване на – за покриване на неизпълнението на
приходите по бюджета на съдебната власт за
2021 г. 102/31; ПМС № 423 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за
периода 15 септември – 31 октомври 2021 г. за
отглеждането и обучението на децата, които не
са приети в държавни или общински детски
градини или училища поради липса на свободни
места 104/4; ПМС № 428 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2021 г. за финансово
осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието 104/10; ПМС
№ 431 за одобряване на – по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2021 г. 104/13; ПМС
№ 436 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров
превоз на пътници 106/15; ПМС № 438 за одобряване на – за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детск и ясли, детск и г ра дини и у чилища
2020 – 2022 г. 109/36; ПМС № 439 за одобряване
на – за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране
на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от
2021 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието 109/37; ПМС № 440
за одобряване на – по бюджетите на общините
за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет
от 2021 г., изменено и допълнено с Решение № 679
на Министерския съвет от 2021 г. 109/40; ПМС
№ 442 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. за допълнително финансиране
за защитените детски градини и защитените
училища, одобр ени с Решение № 832 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на списък
със защитените детски градини и защитените
училища в Република България за учебната
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2021 – 2022 год ина, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
109/41; ПМС № 443 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за
развитие на образованието 109/43; ПМС № 441
за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. 109/41;
ПМС № 446 за допълнение на ПМС № 355 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на – по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. 109/49; ПМС № 452 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2021 г.
за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
110/7; ПМС № 453 за одобряване на – по бюджета на Община Русе за 2021 г. 110/8; ПМС № 463
за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. 110/12; ПМС
№ 471 за одобряване на допълнителни трансфери
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 111/17.
Достъп до обществена информация, Правила за
условията и реда за – в Комисията за регулиране
на съобщенията 89/88.
Достъпна среда, Наредба № РД-02-20-2 за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на – в урбанизираната
територия и на сградите и съоръженията 12/141;
Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-202 от 2021 г. за определяне на изискванията за
достъпност и универсален дизайн на елементите
на – в урбанизираната територия и на сградите
и съоръженията 42/4; Наредба за изменение на
Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на
изискванията за достъпност и универсален дизайн
на елементите на – в урбанизираната територия
на сградите и съоръженията 55/30.
Дружества със специална инвестиционна цел, Закон за – и за дружествата за секюритизация 21/67.
Духовни училища, ПМС № 45 за определяне
размера на средствата от държавния бюджет за
2021 г. за финансиране на – и за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. 13/5.
Държавен авиационен оператор, ПМС № 152 за
приемане на Устройствен правилник на – 31/28.
Държавен бюджет, ПМС № 408 от 2020 г.
за изпълнението на – на Република България
за 2021 г. 1/1; ПМС № 104 за извършване на
промяна на утвърдения със Закона за – на Република България за 2021 г. максимален размер
на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ 26/9; ПМС
№ 110 за извършване на промени на утвърдените
със Закона за – на Република България за 2021 г.
максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., и
на максимални размери на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани през
2021 г., по бюджета на Министерството на туризма
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26/14; ПМС № 189 за извършване на промени
на утвърдените със Закона за – на Република
България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г. по бюджета на Министерството на
здравеопазването 43/13; ПМС № 193 за извършване на промяна на утвърдения със Закона за – на
Република България за 2021 г. максимален размер
на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г. 47/2; ПМС № 214
за извършване на промени на утвърдените със
Закона за – на Република България за 2021 г.
максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по
бюджета на Министерството на здравеопазването
56/12; ПМС № 246 за извършване на промени
на утвърдените със Закона за – на Република
България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети
през 2021 г. по бюджета на Министерството на
здравеопазването 62/31; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – на Република България за 2021 г. 77/12; ПМС № 406 за извършване
на промени на утвърдените със Закона за – на
Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат
да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването 100/19; ПМС
№ 432 за извършване на промени на утвърдените
със Закона за – на Република България за 2021 г.
максимални размери на ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
104/13; ПМС № 450 за извършване на промени
на утвърдените със Закона за – на Република
България за 2021 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2021 г. по бюджета на Министерството
на вътрешните работи 110/6.
Държавна агенция за научни изследвания и иновации, ПМС № 70 за приемане на Устройствен
правилник на – 20/83; ПМС № 264 за изменение
и допълнение на ПМС № 70 на Министерския
съвет от 2021 г. за приемане на Устройствен
правилник на – 64/30.
Държавна агенция „Национална сигурност“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3
от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и
реда за постъпване на държавна служб а в – 7/96;
Наредба за допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г.
за специфичните изисквания, условията и реда
за постъпване на държавна служба в – 86/101.
Държавна нивелачна мрежа, Инструкция № РД02-20-1 за създаване и поддържане на – 10/80.
Държавна служба, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за
назн ачаване на – в Министерството на вътрешните работи 78/26.
Държавни архиви, ПМС № 106 за приемане
на Наредба за условията и реда за опазването,
съхраняването, достъпа и използването на ценни
електронни документи в – 26/10.
Държавни служители, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г.
за условията и реда за провеждане на конкурс
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за преминаване в по-висока по вид длъжност
на – в Министерството на вътрешните работи
3/29; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за
условията и реда за осигуряване на – в Министерството на вътрешните работи на работно и
униформено облекло, друго вещево имущество и
снаряжение и ежегодно парична сума за облекло
на неносещите униформа – 85/34.
Държавно обществено осигуряване, Закон за
изменение и допълнение на Закона за бюджета
на – за 2021 г. 77/3.
Е
Еврозона, ПМС № 103 за изменение и допълнение на ПМС № 168 на Министерския съвет от
2015 г. за създаване на Координационен съвет за
подготовка на Република България за членство
в – 26/6.
Европейска професионална карта, ПМС № 297
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на – , приета с ПМС
№ 36 на Министерския съвет от 2017 г. 76/8.
Единна информационна система за противодействие на престъпността, ПМС № 75 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС
№ 262 на Министерския съвет от 2009 г. 20/99.
Електрическа енергия, Правила за изменение
и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на – 4/188; 41/65; Правила
за поддържане на платформата за сравняване
на оферти за доставка на – 25/80; Правила за
изменение и допълнение на Правила за търговия
с – 110/15.
Електронни съобщения, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 20/2; Общи изисквания при осъществяване на обществени – 108/6.
Електронни съобщителни услуги, Указания
относно условията, методиката и сроковете за
предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени – , за наличието
на неплатени задължения на крайния ползвател
109/53.
Енергетика, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 9/9; Методика за определяне
на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г
от Закона за – 31/46; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в – 65/50.
Енергийна ефективност, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 21/5.
Етична комисия за клинични изпитвания,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на – по
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина 71/6.
Ж
Железопътен транспорт, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 11/3.
Животни, Наредба за изменение на Наредба
№ 61 от 2006 г. за условията и реда за официална
идентификация на – , за които не са предвидени
изисквания в регламент на Европейския съюз
16/156.
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Животински продукти, Наредба № 3 за условията и реда за обезвреждане на странични – и
на продукти, получени от тях, извън обектите,
регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните 11/74.
З
Закон за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства,
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за
реда и организацията за издаване на документи
и удостоверения по – 29/61.
Закон за мерките срещу изпирането на пари,
Инструкция № І-2 за реда за извършване на
съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4
от – от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ и Националната
агенция за приходите 29/63.
Закрила на детето, ПМС № 419 от 2020 г. за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 153 на
Министерския съвет от 2003 г. 2/49.
Заплата, ПМС № 82 за изменение и допълнение
на Наредбата за – на служителите в държавната
администрация, приета с ПМС № 129 на Министерския съвет от 2012 г. 21/104.
Заплащане на труда, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и – 12/139.
Застрахователи, Наредба № 71 за изискванията
към системата на упр авление на – и презастрахователите 64/35.
Защитена от закон тайна, Правила за достъп
до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011,
използване и съхраняване на документи, представл яващ и п роизводст вена, т ърговска и ли
друга – 31/42.
Защитени зони, ПМС № 435 за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на – , приета с ПМС № 201 на Министерския
съвет от 2007 г. 106/9.
Защитени територии, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за условията и реда
за управлението, възлагането на дейностите по
поддържане и възстановяване, възлагането на
туристическ и дейности, охраната и контрола в
горите, земите и водните площи в – , изключителна държавна собственост 41/63.
Здравно осигуряване, Законa за изменение и
допълнение на Закона за – 21/2.
Здравеопазване, ПМС № 30 за структ у рни
промени в системата на – 10/56; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г.
за придобиване на специалност в системата
на – 79/25; 96/24.
Здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-06-4 за осигуряване на – при леене
на метали и метални сплави 23/68.
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Земеделски производители, 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 – 34/70; 83/70.
Зоонози, ПМС № 417 за изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат
за изпълнението на мерките по програмата за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране
на болести по животните и – , приета с ПМС
№ 78 на Министерския съвет от 2016 г. 102/25.
И
Игрален софтуер и комуникационно оборудване,
ПМС № 31 за приемане на Наредба за общите
технически и функционални изисквания към – за
онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства 10/58.
Игрални зали, ПМС № 20 за приемане на Наредба за общите изисквания към – , казината,
централния пункт и пункт овете за приемане на
залози по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната изискуема площ,
разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол 9/16.
Игрално и комуникационно оборудване, Наредба
за отменяне на Наредба № Н-2 от 2012 г. за определяне като негодно на – и за реда и начина за
бракуването и унищожаването му 6/86.
Играчки, ПМС № 151 за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на – , приета с ПМС
№ 300 на Министерския съвет от 2010 г. 31/26.
Изборен кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 36/2.
Избори, ПМС № 41 за приемане на план-сметка
за разходите по подготовката и произвеждането на – за народни представители през 2021 г.
11/63; ПМС № 51 за изменение и допълнение на
ПМС № 41 на Министерския съвет за приемане
на план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на – за народни представители през 2021 г. 16/26; ПМС № 52 за приемане
на Тарифа, по която партиите, коалициите и
инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално радио и
техните регионални центрове при произвеждането на – за народни представители през 2021 г.
16/27; ПМС № 108 за изменение на ПМС № 41
на Министерския съвет от 2021 г. за приемане
на план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на – за народни представители
през 2021 г. 26/13; ПМС № 188 за приемане на
план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на – за народни представители
на 11 юли 2021 г. 43/10; ПМС № 190 за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и
инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално радио и
техните регионални центрове при произвеждането
на – за народни представители на 11 юли 2021 г.
46/2; ПМС № 305 за приемане на план-сметка
за разходите по подготовката и произвеждането
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на – за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември
2021 г. 79/7; ПМС № 310 за приемане на Тарифа,
по която партиите, коалициите и инициативните
комитети заплащат предизборните предавания
по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на – за президент
и вицепрезидент и за народни представители на
14 ноември 2021 г. 82/3.
Извънредно положение, ПМС № 416 от 2020 г.
за изменение 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. 2/47; ПМС № 418 от 2020 г. за изменение
и допълнение на ПМС № 325 на Министерския
съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда
за изплащане на компенсации на работници и
служители, осигурени в икономически дейности,
за които са наложени от държавен орган временни
ограничения за осъществяването им в периода на
обявено – или обявена извънредна епидемична
обстановка 2/48; 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 11/5; 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., и за преодоляване на последиците
14/2; ПМС № 93 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. 24/4; ПМС № 99
за изменение на ПМС № 325 на Министерския
съвет от 2020 г. за определяне на условията и
реда за изплащане на компенсации на работници
и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган
временни ограничения за осъществяването им
в периода на обявено – или обявена извънредна
епидемична обстановка 25/13; ПМС № 197 за
определяне на условията, критериите, реда и
размера на проценти от оборота на средствата,
които се предоставят на лица, извършващи тур
операторска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от
Закона за мерките и действията по време на – ,
обявено с Решение на Народното събрание от
13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
51/2; ПМС № 213 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
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Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на
Министерския съвет от 2020 г. 56/11; ПМС № 313
за изменение на ПМС № 197 на Министерския
съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота
на средствата, които се предоставят на лица,
извършващи туроператорска дейност, съгласно
чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията
по време на – , обявено с Решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване
на последиците 84/17; ПМС № 322 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. 85/19; ПМС № 328 за определяне на
условията и реда за изплащане на компенсации
на работници и служители и на самоосигуряващи
се лица, осигурени в икономически дейности, за
които са наложени от държавен орган временни
ограничения за осъществяването им в периода на
обявено – или обявена извънредна епидемична
обстановка 87/7.
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“, ПМС № 7 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 132 на Министерския съвет от 2016 г. 6/31.
Изпълнителна агенция „Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“,
ПМС № 274 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 237
на Министерския съвет от 2017 г. 67/128.
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция
в животновъдството, ПМС № 288 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – към
министъра на земеделието и храните, приет с
ПМС № 13 на Министерския съвет от 2011 г. 71/2.
Инвестиции, ПМС № 92 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на – , приет с ПМС № 221 на
Министерския съвет от 2007 г. 24/3.
Инвестиционен посредник, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензи за извършване на дейност като регулиран
пазар, пазарен оператор, за организиране на
многостранна система за търговия, за извършване
на дейност като – , инвестиционно дружество,
управляващо дружество, дружество със специална
инвестиционна цел, национален инвестиционен
фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд 8/18; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за
изискв анията към дейността на – 68/11.
Индустриални паркове, Закон за – 21/51.
Институт за научни изследвания в областта на
компютърните технологии, ПМС № 56 за откриване на – в структурата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ 16/31.
Институт за устойчив преход и развитие,
ПМС № 54 за откриване на – в структурата на
Тракийския университет – Стара Загора 16/30.
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Институт по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на – 14/30.
Институт по психология, Правилник за устройството и дейността на – на Министерството
на вътрешните работи 7/74.
Интегрирана система за администриране и
контрол, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и ползване
на – 11/86.
К
Кадастрална карта и кадастрални регистри,
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-4
от 2016 г. за предоставяне на услуги от – 6/86;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на – 72/108.
Кадрови дела, И нс т ру к ц и я за изменен ие
и допълнение на Инструкция № 8121з-532 от
9.09.2014 г. за реда за съхраняване и ползване на
личните – на служителите от Министерството
на вътрешните работи 53/9.
Казеин, ПМС № 248 за приемане на Наредба
за специфичните изисквания към – и казеинатите,
предназначени за консумация от човека 63/2.
Какао, ПМС № 367 за приемане на Наредба
за изискванията към – и шоколадовите продукти
91/24.
Капиталови буфери, Наредба № 8 за – , комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху
разпределенията и препоръката за допълнителен
собствен капитал 40/70.
Кафе, ПМС № 302 за приемане на Наредба за
изискванията към екст рактите от – и цикория 79/5.
Класификация на икономическите дейности
(КИД-2008), ПМС № 393 за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата,
които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по – на
Националния статистически институт 55, 56, 79,
82.3, 86, 90, 93, 96.04 99/2.
Квалификация по професията, Наредба № 1 за
придобиване на – „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ 17/47; Наредба № 2 за придобиване на – „Охранител“ 25/46; Наредба № 3 за
придобиване на – „Стругар“ 30/125; Наредба № 4
за придобиване на – „Икономист“ 32/90; Наредба
№ 5 за придобиване на – „Химик-оператор“ 33/60;
Наредба № 6 за придобиване на – „Планински водач“ 34/46; Наредба № 7 за придобиване на – „Техник по комуникационни системи“ 35/59; Наредба
№ 8 за придобиване на – „Библиотекар“ 37/70;
Наредба № 9 за придобиване на – „Леяр“ 38/162;
Наредба № 10 за придобиване на – „Техник по
транспортна техника“ 45/2; Наредба № 11 за придобиване на – „Полиграфист“ 46/16; Наредба № 12
за придобиване на – „Техник-животновъд“ 47/3;
Наредба № 13 за придобиване на – „Заварчик“
48/16; Наредба № 14 за придобиване на – „Монтьор на транспортна техника“ 50/7; Наредба №
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15 за придобиване на – „Електромонтьор“ 61/13;
Наредба № 16 за придобиване на – „Организатор
по експлоатация в жп инфраструктура“ 61/72;
Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2 юни
2020 г. за придобиване на – „Монтьор на електронна техника“ 62/53; Наредба № 17 за придобиване
на – „Работник в озеленяването“ 63/33; Наредба
№ Н-10 за придобиване на – „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик“ 73/77;
Наредба № Н-11 за придобиване на – „Сержант
(Старшина за Военноморските сили) – администратор“ 73/108; Наредба № Н-18 за придобиване
на – „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – киберсигурност и кибероперации“ 93/64.
Кодекс за конструкцията и оборудването на
кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH), – 82/6; Изменения на – 95/29;
Изменения на – 96/3; Изменения на – 96/10;
Изменения на – 96/13; Изменения на – 96/14;
Изменения на – 96/15; Изменения на – 98/3;
Изменения на – 98/9; Изменения на – (Образец
на Свидетелство за годност за превоз на опасни
химикали в наливно състояние) 98/11; Изменения
на – (Специални, експлоатационни и минимални
изисквания) 98/12.
Кодекс за нивата на шума на борда на корабите, – 6/53.
Кодекс за одобрение на системи за управление
на баластни води (Кодекс BWMS) – 84/18.
Кодекс за устойчивост в неповредено състояние,
2008 г. (Кодекс IS от 2008 г.), Изменения на въведението и част А на – 80/16; Изменения на част А
на – 80/17; Изменения на въведението и част А
на – 80/18; Изменения на част А на – 80/19.
Кодекс на труда, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението
по чл. 62, ал. 5 от – 17/117.
Командири, Инст ру к ци я за изменение на
Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността
на – (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната при инциденти 67/139; 96/25.
Командироване, ПМС № 9 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за – и
изпращане на работници и служители в рамките
на предоставяне на услуги, приета с ПМС № 382
на Министерския съвет от 2016 г. 6/33.
Командировки, ПМС № 39 за допълнение на
Наредбата за служебните – и специализации в
чужбина, приета с ПМС № 115 на Министерския
съвет от 2004 г. 11/60; ПМС № 390 за изменение
на Наредбата за служебните – и специализации
в чужбина 97/4.
Командировъчни средства, ПМС № 415 от 2020 г.
за изменение на Наредбата за – при задграничен
мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. 2/47.
Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служ-
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би на Българската народна армия, Правилник за
изменение на Правилника за дейността на – и
на нейната администрация 4/163.
Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари
2017 г., Ротердам, – 52/5.
Конвойна дейност, Инструкция за изменение
и допълнение на Инструкция № 8121з-1161 от
5 септември 2017 г. за организацията и реда за
осъществяване на – в Министерството на вът
решните работи 76/130.
Конкуренция, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 17/14.
Конституционен съд, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организацията
на дейността на – 91/2.
Контрол на пътното движение, Инструкция
за изменение и допълнение на Инст ру к ци я
№ 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за
осъществяване на дейностите по – 7/86.
Концесии, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 17/3.
Кораби, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на
оборудването на морските – 28/42; Изменения
на Стандарт за работа със защитни покрития на
специализираните баластни танкове за морска
вода на всички видове – и на двойна бордова
обшивка на товарните помещения на бълкерите
54/5; Наредба за изменение на Наредба № 20
от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност
и стандартите за пътническите – 70/46.
Корабни документи, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г.
за – 65/34.
Кредитни институции, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 12/2; Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на – и инвестиционни
посредници 12/18; Наредба № 41 за определяне
на размера на индивидуалните годишни вноски
на клоновете на – от трети държави във Фонда
за преструктуриране на банки 23/79; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2006 г. за лицензи, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по
Закона за – 40/81; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за издаване
на одобрения за членове на управителния съвет
(съвета на директорите) и надзорния съвет на – и
изисквания във връзка с изпълнение на техните
функции 40/84.
Култура, Прог ра ма за с ът ру д н и чес т во в
областта на – между Министерството на – на
Републ ика България и Министерството на – и
туризма на Китайск ата народна република за
периода 2021/2024 г. 23/35; Програма меж ду
Министерството на – на Република България и
Министерството на образован ието, науката, – и
спорта на Черна гора за сътрудничество в област
та на – за периода 2021/2023 г. 72/106; Програма за сътрудничество в областта на – между
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Министерството на – на Република България и
Министерството на – и медиите на Република
Хърватия за периода 2021/2024 г. 97/6.
Културни дейци, Наредба за изменение на
Наредба № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването
на български – за постигнати високи творчески
резултати или принос в развитието и популяризирането на културата 86/101.
Културни ценности, Наредба за допълнение на
Наредба № 3 от 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за
определяне на категорията на недвижими – , за
достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства
в Националния публичен регистър на недвижими – 9/27; Наредба № 1 за реда за извършване на
идентификация на движимите културни ценности
и за водене на регистри на движимите – 17/107;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда
за възпроизвеждане на – в копия, реплики и
предмети с търговско предназначение 68/6.
Курсанти, Наредба № 8121з-273 за приемане
на – , студенти и докторанти в Академията на
Министерството на вътрешните работи 23/52;
Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда за
получаване и размера на стипендии на – в Академията на Министерството на вътрешните работи
редовна форма на обучение и за условията и реда
за получаване на полагащото им се униформено
облекло 27/68; Наредба № Н-17 за условията и реда
за приемане на – и военнослужещи във висшите
военни училища 93/53.
Кучета, Наредба № 4 за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на
безстопанствените – на територията на Република
България и за процедурите по нейното изпълнение,
механизма на финансиране и отчетност 11/79.
Л
Лекарствени продукти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на
аптеките и номенклатурата на – 2/81; 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 11/91;
Условия и ред за изменение 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 24/213;
62/82; 92/174; ПМС № 124 за изменение и 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. 28/10; Наредба № 8 за условията и реда за
провеждане на неинтервенционални проучвания
на – на територията на Република България 28/64;
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и отпускане
на – 37/67; 94/35; Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.
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за условията и реда за предписване и отпускане
на – 37/70; Наредба за допълнение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на – 47/2; Наредба за допълнение
на Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за
определяне на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна каса
заплаща напълно или частично – , медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели 71/6; Наредба за изменение и 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 73/77;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2012 г. за изискванията към рекламата
на – 82/39; Наредба за изменение 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 109/49; 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
диетичн и храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК 109/55.
Лесозащитни станции, Устройствен правилник
на – 85/30.
Летателен и авиационен инженеро-технически
състав, Инструкция за отмeняне на Инструкция
№ I-1 от 6.01.1997 г. за реда на класиране на – от
Министерството на вътрешните работи 76/130.
Летища, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански – ,
летателни площадки, системи и съоръжения за
наземно обслужване, за лицензиране на летищни
оператори и оператори по наземно обслужване
и за достъпа до пазара по наземно обслужване
в – 80/20; ПМС № 364 за изменение и допълнение
на Наредбата за таксите за използване на – за
обществено полз ване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с ПМС
№ 280 на Министерския съвет от 1998 г. 91/22.
Лечебни заведения, Наредба № Н-1 за определяне
на условията и реда за ползване на – , медицински
пунктове и многопрофилни болници за активно
лечение, към Министерството на отбраната 9/27;
Закон за изменение на Закона за – 11/6; Наредба
за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред на – за
болнична помощ и домовете за медико-социални
грижи 63/16; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискв анията
към – , които извършват обучение на студенти
и специализанти 70/21.
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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 29/48.
Линия на бедност за страната, ПМС № 277 за
изменение на Методиката за определяне на – ,
приета с ПМС № 241 на Министерския съвет от
2019 г. 68/3; ПМС № 286 за определяне размера
на – за 2022 г. 70/17.
Личен знак, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17 август 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 104/30.
Лични данни, Инструкция № 8121з-1280 за
реда за обработване на – в Министерството на
вътрешните работи 87/104.
Лични предпазни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за
минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване
на – на работното място 99/15.
Лична охрана, Наредба за отменяне на Наредба
№ 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда
за извършване на – на физически лица 48/14.
Лична помощ, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за
включване в механизма – 59/34.
Лов, ПМС № 280 за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – и
опазване на дивеча, приет с ПМС № 151 на Министерския съвет от 2001 г. 68/4.
М
Марки и географски означения, ПМС № 130 за
приемане на Наредба за оформ яне, подаване и
експертиза на заявки за регистрация на – 28/17.
Медицинска експертиза, ПМС № 225 за изменение и допълнение на Наредбата за – , приета с
ПМС № 120 на Министерския съвет от 2017 г. 59/3.
Медицинска помощ, ПМС № 335 за изменение
и допълнение на Наредбата за осъществяване
правото на достъп до – , приета с ПМС № 119
на Министерския съвет от 2006 г. 87/14.
Медицински дейности, Наредба № Н-2 за
определяне на реда за ползване и запл ащане
на – в болниците за продължително лечение и
рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия 9/33; Наредба за допълнение
на Наредба № 3 от 2019 г. за – извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване, за които
Министерството на здравеопазването субсидира
лечебни заведения, и за критериите и реда за
субсидиране на лечебни заведения 71/6.
Медицински и други услуги, Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за – по чл. 82, ал. 1а
и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за
тяхното одобряване, ползване и заплащане 79/30.
Медицински изделия, ПМС № 126 за отменяне
на Наредбата за условията и реда за съставяне на
списък на – по чл. 30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на стойността, до която
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те се заплащат 28/15; Наредба № 7 за условията
и реда за съставяне на списък на – по чл. 30а от
Закона за – и за определяне на стойността, до
която те се заплащат 28/52; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за
условията и реда за съставяне на списък на – по
чл. 30а от Закона за – и за определяне на стойността, до която те се заплащат 104/20.
Медицински стандарт, Наредба № 2 за утвърждаване на – „Обща медицина“ 3/30; Наредба
№ 3 за утвърждаване на – „Гръдна хирургия“
3/44; Наредба № 4 от 2020 г. за утвърждаване
на – „Съдова хирургия“ 4/147; Наредба № 5 от
2020 г. за утвърждаване на – „Детска хирургия“
5/32; Наредба № 6 от 2020 г. за утвърждаване
на – „Инфекциозни болести“ 5/48; Наредба № 7
от 2020 г. за утвърждаване на – „Неврохирургия“
6/71; Наредба № 1 за утвърждаване на – „Ортопедия и травматология“ 15/138; Наредба № 2 за
утвърждаване на – „Ревматология“ 16/143; Наредба № 3 за утвърждаване на – „Нефрология“ 19/39;
Наредба № 4 за утвърждаване на – „Пластичновъзстановителна и естетична хирургия“ 21/151;
Наредба № 5 за утвърждаване на – „Кардиохирургия“ 29/38; Наредба № 6 за утвърждаване
на – „Детска клинична хематология и онкология“
32/74; Наредба № 9 за утвърждаване на – „Акушерство и гинекология“ 41/17; Наредба № 10 за
утвърждаване на – „Хирургия“ 43/14.
Международeн кодекс за безопасен превоз на
пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний
и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code), – 28/35; Изменения към – 28/39;
Изменения към – 28/40; Изменения към – 28/41;
Изменения към – 28/41.
Международен кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC
2000), – 38/26; Изменения на – 78/4; Изменения
на – 78/4; Изменени я на – 78/19; Изменени я
на – 78/20; Изменения на – 78/22; Изменения
на – 78/22.
Международен кодекс за безопасност на кораби,
използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF), – 40/4.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове
в наливно състояние (Кодекс IGC), Изменения
на – 83/14; Изменения на – 83/16.
Международен кодекс за кораби, опериращи в
полярни води (Полярен кодекс), – 7/20.
Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code), Изменения на – 73/2;
Изменения на – (продължение от бр. 73) 74/12;
Изменения на – (продължение от бр. 74) 75/2;
Изменения на – (продължение от бр. 75) 76/15.
Международен кодекс за прилагане на процедури за
пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010), – 24/8;
Изменения на – 83/19.
Международен кодекс за разширени проверки
при прегледи за освидетелстване на корабите за
насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP
Code), – 49/2.
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Международен кодекс за системите за пожарна
безопасност (Кодекс FSS), Изменения на – 83/9;
Изменения на – 83/10.
Международен кодекс за спасителни средства
(LSA Code), – 85/20; Изменения на – 83/17.
Международна асоциация за развитие, Учредителен договор на – от 24 септември 1960 г. 95/18.
Международна конвенция за контрол и управ
ление на корабните баластни води и седименти,
Изменения към – 78/23; Изменения към – 78/24;
Изменения към – 78/26; Изменения на – 79/24.
Международна конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г., Изменения
на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се
до – (Ревизиран Анекс I към MARPOL 73/78) 30/13;
Изменения на Анекса към Протокола от 1978 г.,
отнасящ се до – (Ревизиран Анекс II към MARPOL
73/78) 32/15; Изменения на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до – 33/28; Изменения
на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се
до – 33/40; Изменения на Анекса към Протокола
от 1978 г., отнасящ се до – 33/42; Изменения на
Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се
до – (Добавяне на нова глава 8 към Анекс I към
MARPOL 73/78 и последващи изменения на Допълнението към IOPP свидетелството, Форма В)
34/25; Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до – (Изменения на правила 1,
12, 13, 17 и 38 от Анекс I към MARPOL 73/78, на
допълнението към Международното свидетелство
за предотвратяване замърсяването с нефт и на
части I и II от Дневника за нефтените операции)
34/27; Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до – (Разпоредби за особените
райони и определяне на Балтийско море за особен
район по Анекс IV към MARPOL 73/78) 34/30;
Изменения на Анекса към Протокола от 1978 г.
към – (Ревизиран Анекс V към MARPOL 73/78)
34/32; Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до – (Регионални договорености за пристанищните приемни съоръжения
съгласно Анекси I, II, IV и V към MARPOL 73/78)
34/40; Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г. към – (Изменения на Анекс I към MARPOL
73/78 относно задължителните изисквания към
превоз за постигане устойчивост) 34/41; Изменения
на Анекса към Протокола от 1978 г. към – Изменения в Анекси I, II, IV и V към MARPOL 73/78
(За въвеждане и задължително прилагане разпоредбите на Полярния кодекс, свързани с околната
среда) 35/46; Изменения на Анекса към – , както
е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на
правило 12 от Анекс I към MARPOL 73/78 35/50;
Изменения на Анекса към – , както е изменена с
Протокола от 1978 г. Изменение на Анекс II към
MARPOL 73/78 (Преработена процедура за оценка
на опасностите на GESAMP) 35/52; Изменения
на Анекса към – , както е изменена с Протокола
от 1978 г. Изменения на Анекс IV към MARPOL
73/78 (Балтийско море като особен район и форма на ISPP свидетелство) 35/54; Изменения на
Анекса към – , както е изменена с Протокола
от 1978 г. Изменения на Анекс V към MARPOL
73/78 (Вещества, опасни за морската среда, и
образец на Дневника за операциите с отпадъци)
35/55; Изменения на Анекса към Протокола от
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1997 г., отнасящ се до измененията на – , както
е изменена с Протокола от 1978 г. (Ревизиран
Анекс VI към MARPOL 73/78) 37/28; Изменения
на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение
към – , както е изменена с Протокола от 1978 г.
(Включване на правила за енергийна ефективност за кораби в Анекс VI към MARPOL 73/78)
37/50; Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение към – , както е изменена с
Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс VI към
MARPOL 73/78 (Изменения на правила 2 и 13 и
Допълнението към свидетелството IAPP) 37/57;
Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г.
за изменение на – , както е изменена с Протокола
от 1978 г. Изменения на Анекс VI към MARPOL
73/78 (Система за събиране на данни за разхода
на течни горива от кораби) 37/60; Изменения на
Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение
на – , както е изменена с Протокола от 1978 г.
Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78
(ECA и изискуеми EEDI за ро-ро товарни кораби
и ро-ро пътнически кораби) 37/63; Изменения на
Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до
измененията на – , както е изменена с Протокола
от 1978 г. 79/12; Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на – ,
както е изменена с Протокола от 1978 г. 79/18;
Изменения на Анекса към Протокола от 1978 г.,
отнасящ се до – 81/2; Изменения на Анекса към
Протокола от 1997 г. за изменение на – , както
е изменена с Протокола от 1978 г. към нея 81/5;
Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г.
за изменение на – , както е изменена с Протокола от 1978 г. 81/9; Изменения на Анекса към
Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията
на – , както е изменена с Протокола от 1978 г.
81/16; Изменения на Анекса към Протокола от
1997 г. за изменение на – , както е изменена с
Протокола от 1978 г. към нея 81/21; Изменения
на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение
на – , както е изменена с Протокола от 1978 г. към
нея 81/22; Изменения на Анекса към Протокола
от 1997 г. за изменение на – , както е изменена с
Протокола от 1978 г. 85/23; Изменения на Анекса
към Протокола от 1997 г. за изменение на – ,
както е изменена с Протокола от 1978 г. 85/24;
Изменения на Анекса към – , както е изменена
с Протокола от 1978 г. (Изменения на Анекс I, II
и V към MARPOL – Електронни дневници) 86/6;
Изменения на Анекса към – , както е изменена
с Протокола от 1978 г. (Изменения на Анекс II
към MARPOL) (Остатъци от товари и измиване
на танкове от устойчиви плаващи вещества) 86/9.
Международна конвенция за търсене и спасяване
по море, 1979 г., Изменения към – 79/10.
Международни процедури, ПМС № 134 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за допускане на български физически или
юридически лица до участие в – на Организация
та на Северноатлантическия договор (НАТО),
приета с ПМС № 76 на Министерския съвет от
2005 г. 29/18.
Меморандум за разбирателство, – в областта
на туризма между Министерството на туризма
на Република България и Министерството на
икономическото развитие и технологиите на Ре-
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публика Полша 85/23; – между Министерството
на вътрешните работи на Република България
и Министерството на вътрешните работи на
Италианската република за засилване на сигурността в туристическите райони 86/3; – между
Министерството на отбраната на Италианската
република, Министерството на отбраната на
Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Департамента за
национална отбрана на Канада, министъра на
отбраната на Френската република, Федералното
министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната
отбрана на Република Гърция, Министерството
на отбраната на Унгария, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството на национа лната отбрана на Реп ублика Литва, Министерството на отбраната на Черна
гора, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната
отбрана на Румъния, Министерството на отбраната
на Република Словения, министъра на отбраната
на Кралство Испания, Генералния щаб на Република Турция (от името на правителството на
Република Турция), Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия, Департамента по отбраната
на Съединените американски щати и Щаба на
Върховното главно командване на силите на НАТО
в Европа (SHAPE) относно функционирането,
окомплектоването с личен състав, финансирането,
административното ръководство и поддръжката
на Щаба на корпуса за бързо развръщане на
НАТО в Италия (HQ NRDC-ITA) 94/15; – между
Република България, Република Албания и Република Северна Македония за сътрудничество
в изграждането на устойчива инфраструктура по
протежението на Коридор VIII като основа за
водене на преговори 94/34.
Метрологичен контрол, ПМС № 161 за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за
измерване, които подлежат на – , приета с ПМС
№ 31 на Министерския съвет от 2003 г. 34/5.
Министерски съвет, ПМС № 186 за изменение
на Устройствения правилник на – и на неговата
администрация, приет с ПМС № 229 на – от
2009 г. 41/14; ПМС № 336 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – и на
неговата админист рация, приет с ПМС № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. 87/15; ПМС № 437
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – и на неговата администрация,
приет с ПМС № 229 на – от 2009 г. 107/2.
Министерство на вътрешните работи, ПМС
№ 144 за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – , приет с ПМС
№ 207 на Министерския съвет от 2014 г. 31/17.
Министерство на здравеопазването, ПМС
№ 59 за одобряване на промени в разходите и
трансферите по бюджета на – за 2021 г., свързани
с дейностите и мерките за превенция и борба
с COVID-19 16/34; ПМС № 249 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 55 на Министерския съвет от
2019 г. 63/13.
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Министерство на енергетиката, ПМС № 135
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 360 на Министерския съвет от 2015 г. 29/22.
Министерство на икономиката, ПМС № 445
за изпълнение на бюджета на разделеното – до
края на 2021 година 110/4.
Министерство на културата, ПМС № 187 за
изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 266 на Министерския съвет от
2017 г. 41/15.
Министерство на околната среда и водите,
ПМС № 60 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 208 на
Министерския съвет от 2017 г. 17/33.
Министерство на отбраната, ПМС № 194 за
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
48/14; ПМС № 237 за изменение и допълнение на
ПМС № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджет в – 62/6; ПМС № 306
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 5 на Министерския съвет от 2014 г. 80/8; Инструкция за
изменение на Инструкция № М-3 от 18.07.2011 г.
за взаимодействие между – и Министерството
на вътрешните работи 104/30.
Министерство на правосъдието, ПМС № 125
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 38 на Министерския съвет от 2015 г. 28/15.
Министерство на финансите, ПМС № 115 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 353 на Министерския
съвет от 2016 г. 27/6.
Митнически освобождавани я, П МС № 228
за изменение и допълнение на ПМС № 75 на
Министерския съвет от 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 2009 г.) 60/4.
Млечни продукти, ПМС № 260 за приемане на
Наредба за специфичните изисквания към – 64/15.
Мляко, ПМС № 170 за приемане на Наредба за
изискванията към някои частично или напълно
дехидратирани – , предназначени за консумация
от човека 35/15.
Морски лица, Наредба № 6 за компетентност
на – в Републ ика България 54/6; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от
30.04.2014 г. за определяне на изискванията за
здравословна годност на – в Република България
100/34.
Музеи, Наредба № 10 за реда за създаването
на – по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното
наследство 93/48.
Н
Наказания и задържане под стража, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за изпълнение на – 35/99.

БРОЙ 111

Наказателно производство, Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с – 80/3; ПМС № 401 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. 100/6.
Наказателно-процесуален кодекс, Закон за допълнение на – 16/16.
Народно събрание, Правилник за организацията
и дейността на – 65/2; 109/3.
Наркотични, ПМС № 195 за допълнение на
Наредбата за реда за класифициране на растения
та и веществата като – , приета с ПМС № 293 на
Министерския съвет от 2011 г. 50/1.
Научни консултации, ПМС № 71 за изменение
на ПМС № 3 на Министерския съвет от 2020 г.
за създаване и функциониране на Механизъм за
възлагането и изпълнението на – от Българската
академия на науките 20/94.
Национален военен университет „Васил Левски“,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 26/30.
Национален институт по криминалистика,
Правилник за устройството и дейността на – 7/79.
Национален исторически музей – София, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 68/5.
Национален номерационен план, Функционални
спецификации за осъществяване на преносимост
на национално значими номера от – 101/13.
Национален осигурителен институт, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на – 62/49.
Национален рамков договор, Договор № РДНС-01-4-7 от 2020 г. за изменение и допълнение
на – за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020/2022 г. 4/104; Договор
№ РД-НС-01-4-8 за изменение и допълнение на – за
медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски
съюз за 2020/2022 г. 7/48; Договор № РД-НС-01-4-9
за изменение и допълнение на – за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020/2022 г. 17/42; Договор № РД-НС-01-4-10 за
изменение и допълнение на – за медицинските
дейности между Национ алната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020/2022 г. 27/16; Договор № РД-НС-01-4-11 за
изменение и допълнение на – за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020/2022 г. 76/10; Договор № РД-НС-01-4-12 за
изменение и допълнение на – за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2020/2022 г. 93/44.
Национален съвет по генетични ресурси в животновъдството, Правилник за организацията и
дейността на – 4/159.
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Национален туристически регистър, ПМС № 43
за изменение и допълнение на Наредбата за – ,
приета с ПМС № 252 на Министерския съвет от
2019 г. 12/50.
Национален фонд „Култура“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от
27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства
от – 79/30; Наредба за изменение на Наредба
№ Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за предоставяне на
средства от – 94/36.
Национална агенция за оценяване и акредитация, ПМС № 2 за утвърждаване на Правилник
за дейността на – 3/2.
Национална агенция за професионално образование и обучение, ПМС № 112 за изменение и
допълнение на Правилника за дейността на – ,
приет с ПМС № 32 на Министерския съвет от
2000 г. 26/18.
Национална здравноосигурителна каса, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 60/11; Закон за
изменение и допълнение на Закона за бюджета
на – за 2021 г. 77/9; Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – 86/98.
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 – 16/157; 33/58; 50/3; Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за
условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по – 67/138.
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 – 84/39.
Национална сигурност, ПМС № 155 за изменение
и допълнение на ПМС № 181 на Министерския
съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за – 33/4;
ПМС № 327 за изменение на ПМС № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, кои то са от
значение за – 87/6.
Нефт, Закон за изменение и допълнение на
Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с – и продукти
от нефтен произход 15/4; Инструкция № РД-04-5
за определяне на реда и начина за осъществяване
на взаимодействието по Закона за административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с – и продукти от нефтен произход
между органите на Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи,
Националната агенция за приходите, Агенция
„Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“, Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор и Българския
институт по метрология 103/44.
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Номера, адреси и имена, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г.
за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне
за ползване, резервиране и отнемане на – 64/33.
Номеронабиране, Правила за условията и реда
за предоставяне и ползване на функциите на
мрежата „идентификация на линията на викащия“, „идентификация на свързаната линия“ и
„тонално – “ 108/2.
Нормативни актове на Министерския съвет,
ПМС № 420 от 2020 г.; ПМС № 29; ПМС № 40;
ПМС № 46; ПМС № 81; ПМС № 98; ПМС № 114;
ПМС № 136; ПМС № 137; ПМС № 159; ПМС
№ 243; ПМС № 273; ПМС № 275; ПМС № 287;
за изменение и допълнение на – 2/56; 10/51; 11/60;
13/6; 21/104; 25/13; 27/4; 29/24; 29/27; 33/6; 62/18;
67/125; 67/129; 70/17.
О
Области на политики, ПМС № 141 за одоб
ряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на финансите
за 2021 г. 31/16; ПМС № 165 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на финансите за 2021 г. 34/12;
ПМС № 175 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. 37/22; ПМС
№ 233 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2021 г. 60/6; ПМС
№ 259 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни
програми по бюджета на Министерския съвет
за 2021 г. 64/15; ПМС № 285 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г. 70/16; ПМС
№ 291 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни
програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. 72/4; ПМС № 295 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2021 г. 74/9;
ПМС № 298 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. 76/9; ПМС
№ 309 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г. 82/2; ПМС № 332 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на финансите
за 2021 г. 87/13; ПМС № 334 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г. 87/14; ПМС № 366 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми по
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бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. 91/24; ПМС № 386 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на туризма за 2021 г. 97/3; ПМС
№ 404 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
икономиката за 2021 г. 100/15; ПМС № 400 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2021 г. 100/6; ПМС № 413 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на правосъдието
за 2021 г. 102/21; ПМС № 433 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2021 г. 104/14; ПМС № 444 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2021 г. 109/48; ПМС
№ 455 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
транспорта и съобщенията за 2021 г. 110/9; ПМС
№ 457 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2021 г. 110/10; ПМС № 464 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми по
бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2021 г. 110/13; ПМС № 466 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2021 г. 111/15; ПМС
№ 469 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г. 111/16.
Областни дирекции „Земеделие“, Правилник за
изменение на Устройствения правилник на – 9/27.
Обучение, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията
и реда за приемане на сержанти (старшини) и
войници (матроси) за – в професионалните сержантски (старшински) колежи 55/27; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 41 от
4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на – на водачите на автомобили за превоз
на пътници и товари и за условията и реда за
провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация 57/21.
Общежития, Правилник за устройството и
дейността на ученическите – , чиято дейност не
се организира от училища 34/43.
Обществени поръчки, ПМС № 167 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 73 на Министерския
съвет от 2016 г. 35/10.
Общински културен институт „Топлоцентрала“,
ПМС № 83 за преобразуване на – в Регионален
център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“
22/4.
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Одитни комитети, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за
формата и съдържанието на годишните доклади
за дейността на – на предприятията от обществен
интерес 30/141.
Одитори, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и
реда за съставяне и поддържане на регистъра на
регистрираните – 65/51; 100/51.
Опасни товари, Изменения и допълнения на
Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на – по шосе (ADR)
12/62; Изменения и допълнения на Приложения
„А“ и „В“ на Европейската спог одба за международен превоз на – по шосе (ADR) 13/18; Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на
Европейската спогодба за международен превоз
на – по шосе (ADR) 15/5; Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската
спогодба за международен превоз на – по шосе
(ADR) 16/35; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка
и превоз на опасни и/или замърсяващи товари
по море и на – по вътрешни водни пътища 68/10;
Изменения и допълнения на Правилника за
международен железопътен превоз на – (RID),
включен в притурка „С“ към Конвенцията за
международни железопътни превози (COTIF)
86/13; Изменения и допълнения на Правилника
за международен железопътен превоз на – (RID),
включен в притурка „С“ към Конвенцията за
международни железопътни превози (COTIF)
87/23; Изменения и допълнения на Правилника
за международен железопътен превоз на – (RID),
включен в притурка „С“ към Конвенцията за
международни железопътни превози (COTIF)
88/23; Изменения и допълнения на Правилника
за международен железопътен превоз на – (RID),
включен в притурка „С“ към Конвенцията за
международни железопътни превози (COTIF)
89/18; Изменения и допълнения на Правилника
за международен железопътен превоз на – (RID),
включен в притурка „С“ към Конвенцията за
международни железопътни превози (COTIF)
90/5; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз
на – 91/32; Наредба за изменение на Наредба № 40
от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване
на автомобилен превоз на – 103/42.
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014/2020 г., ПМС № 267 за
одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства
за инвестиционен проект „Модернизация на жп
линия София – Драгоман – сръбска граница, жп
участък Волуяк – Драгоман“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по – 66/6.
Отбрана, ПМС № 342 за възлагане на военновременни задачи по – на страната на държавните
органи, органите на местното самоуправление и
местната администрация 88/20.
Отпадъци, Закон за изменение и допълнение
на Закона за управление на – 19/22; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 6 от 27
август 2013 г. за условията и изискванията за
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изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на – 36/20; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на – 77/20; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г.
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по – , както и реда за
водене на публични регистри 82/39.
Официална сортова листа на Република България,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови
сортове земеделски растителни видове, сортове
за консервация, сортове за съхранение и сортове,
развити с цел отглеждане при специфични условия,
в – и Общия каталог на държавите – членки на
ЕС 34/68; 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 – 91/27.
Охрана, Наредба № 8121з-182 за условията и
реда за осигуряване и осъществяване на – на
лица 14/35; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 20.11.2015 г.
за реда и организацията за осъществяване на
дейността по – на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от
Закона за Министерството на вътр ешните работи
23/68; Инструкция № И-1 за условията и реда за
организиране и осъществяване на – на съдии,
прокурори и следователи 96/29.
П
Пазарен риск, ПМС № 116 за изменение 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. 28/3.
Пакет от здравни дейности, Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне
на – , гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса 2/85; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г.
за определяне на – , гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса 39/10;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2019 г. за определяне на – , гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса 82/39.
Пари, Закон за изменение на Закона за мерките
срещу изпирането на – 7/2; Закон за изменение
и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на – 21/3.
Патентно ведомство на Република България,
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 62/51; Правилник за
изменение на Устройствения правилник на – 99/9.
Пенсии, ПМС № 176 за изменение и допълнение
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета
с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
37/22; ПМС № 200 за определяне на нов размер
на социалната – за старост 53/2; Наредба № 69
за техническите лихвени проценти по чл. 169,
ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване и формулите за изчисляване на
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допълнителните пожизнени – за старост 53/7;
ПМС № 451 за определяне на нов размер на
социалната – за старост 110/6.
Пенсиониране, Инструкция за изменение на
Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на
Наредбата за категоризиране на труда при – 86/101.
Пенсионно осигуряване, ПМС № 324 за изменение
и допълнение на Наредбата за попечителските
съвети на фондовете за допълнително задължително – и за консултативните съвети на фондовете
за допълнително доброволно – , приета с ПМС
№ 29 на Министерския съвет от 2005 г. 85/21.
Пенсионноосигурителни дружества, Наредба
№ 68 за резервите на – за гарантиране на брутния
размер на вноските в универсалните пенсионни
фондове 52/11; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и
начина за промяна на участие и за прехвърляне
на натрупаните средства на осигурено лице от
един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго – 54/49; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за
отчисляване на инвестиционната такса, събирана
от – при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 55/30; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 61 от
27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и
писмените информационни материали и страниците в интернет на – 55/31; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за
изискванията към съдържанието, периодичността
на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на – и управляваните от
тях фондове 58/27; Наредба № 10 за изискванията
към границата на платежоспособност и собствените средства на – , към неговата оздравителна
програма и към минималните ликвидни средства
на дружеството и на управляваните от него фондове 59/38; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда
за оценка на активите и пасивите на фондовете
за допълнително пенсионно осигуряване и на – ,
на стойността на нетните активи на фонда, за
изчисляване и обявяване на стойността на един
дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността
от инвестиционните имоти и за изискв анията
към воденето на индивидуалните партиди 59/47;
Наредба за допълнение на Наредба № 63 от
8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието,
периодичността на изготвяне и сроковете за
представяне на отчетите за надзорни цели на – и
управляваните от тях фондове 80/42.
Персонал, ПМС № 235 за одобряване на промени на утвърдените разходи за – по бюджета
на Министерството на туризма за 2021 г. 60/7.
Пилоти, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация,
първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на
свидетелства за правос пособност на – и контрола
върху тях 100/32.
Пластмасови продукти, ПМС № 354 за приемане на Наредба за намаляване на въздействието
на определени – върху околната среда 91/3.
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Платежни сметки, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 18 април 2018 г.
за условията и реда за откриване на – , за изпълнение на платежни операции и за използване на
платежни инструменти 23/83.
Платежни услуги, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за
издаване на лицензи и одобрения, за вписване в
регистъра по чл. 19 от Закона за – и платежните
системи и за изискванията към дейността на операторите на платежните системи с окончателност
на сетълмента 23/81; 91/34.
Повдигателни съоръжения, ПМС № 28 за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на – ,
приета с ПМС № 199 на Министерския съвет от
2010 г. 10/48.
Повърхностни води, Наредба за изменение на
Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране
на – 13/120; ПМС № 100 за приемане на Наредба
за ползването на – 25/14.
Пожарна безопасност, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване
на дейности по осигуряване на – на обекти и/
или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с – , от търговци и
контрола върху тях 11/68; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г.
за правилата и нормите за – при експлоатация
на обектите 37/66; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за
реда за осъществяване на пожарогасителна и
спасителна дейност от органите за – и защита на
населението на Министерството на вътрешните
работи 103/13.
Помирителна комисия по Закона за храните,
Пра ви л н и к за орга н иза ц и я та на дей нос т та
на – 15/135.
Посевен материал, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за
търговия на – от зърнени култури на пазара на
Европейския съюз 99/12.
Почивна база „Морско утро“ – гр. Китен, Правилник за дейността на – 36/16.
Правна помощ, ПМС № 296 за изменение и
допълнение на Наредбата за заплащането на – ,
приета с ПМС № 4 на Министерския съвет от
2006 г. 74/10.
Правоспособност за управление на моторно превозно средство, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и
реда за провеждането на изпитите на кандидати
за придобиване на – и реда за провеждане на
проверочните изпити 30/118.
Превозни средства, Наредба № Н-16 за реда за
регистрация и отчета на пътните – от въоръжените
сили на Република България 90/70.
Предучилищно и училищно образование, ПМС
№ 47 за изменение и допълнение на Наредбата
за финансирането на институциите в системата
на – , приета с ПМС № 219 на Министерския
съвет от 2017 г. 13/7; ПМС № 64 за изменение
и допълнение на ПМС № 46 на Министерския
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съвет от 2020 г. за определяне на минимални
диференцирани 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 18/20; ПМС № 208 за изменение
и допълнение на Наредбата за финансирането на
институциите в системата на – , приета с ПМС
№ 219 на Министерския съвет от 2017 г. 56/2;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2016 г. за информацията и документите
за системата на – 75/101.
Предучилищно образование, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г.
за – 75/100.
Приобщаващо образование, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове
за подкрепа на процеса на – 35/59; ПМС № 363
за изменение на Наредбата за – , приета с ПМС
№ 232 на Министерския съвет от 2017 г. 91/22.
Природен газ, Правила за изменение на Правилата за балансиране на пазара на – 79/31.
Присаждане на органи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за условията
и реда за включване на лица, нуждаещи се от – ,
в служебния регистър на Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“ и за подбор на конкретен
реципиент на орган, тъкан или клетки 70/19.
Пристанища, Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила
за морските – на Република България 8/41; ПМС
№ 173 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. 37/15.
Програма за развитие на селските райони за
периода 2014/2020 г., Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000
и Рамковата директива за водите“ от – 17/102;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно
отношение към животните“ от – 17/107; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично
земеделие“ от – 21/168; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане
на мярка 10 „Агроекология и климат“ от – 21/171;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските
стопани и малки и средни предприятия, които
са особено засегнати от кризата, предизвикана
от COVID-19“ от – 33/59.
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021/2027 г., Наредба № РД-06-53 за реда
и условията за определяне на целевите групи и
насочване на помощта по – , съфинансирана от
Европейския социален фонд плюс 81/28.
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Проект „Традуки“, Рамково споразу мение
за – относно подкрепа и посредничество за
проекти в областта на превода в Югоизточна
Европа 88/21.
Производители на плодове и зеленчуци, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2007 г. за условията и реда за признаване на
организации на – и на техните асоциации и за
условията и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми 22/43; 94/36.
Прокуратура на Република България, Инструкция
за изменение и допълнение на Инструкция № И-3
от 15.11.2012 г. за организация на взаимодействието
между – и военната полиция 41/64.
Противообществени прояви, Наредба за изменение на Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии
за борба срещу – на малолетните и непълнолетните 23/84.
Противопожарен контрол, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г.
за реда за осъществяване на държавен – 103/2.
Протокол, – за изменение на Споразумението
между правителството на Република България и
правителството на Румъния относно презгранични
операции за Air Policing 55/24.
Протокол от Киото, Изменение от Доха
на – към Рамковата конвенция на Обединените
нации по изменение на климата 8/3.
Професии, ПМС № 13 за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата
специалности от – за учебната 2021/2022 година
и на актуализиран Списък със специалности
от – , по които е налице очакван недостиг от
специалисти на пазара на труда, за учебната
2021/2022 година 7/5.
Професионален сержантски колеж, Правилник за
устройството и дейността на – към Националния
военен университет „Васил Левски“ 33/51.
Професионален старшински колеж, Правилник
за устройството и дейността на – към Висшето
военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 33/43.
Професионално обучение, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 16 март
2017 г. за – на служителите от Министерството
на вътрешните работи 17/97.
Професионална квалификация, Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване
на – 21/16; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на – 101/8.
Процедура за акредитация, – BAS QR 2, версия 8, ревизия 1 от 1 януари 2021 г. 4/163.
Психологична пригодност, Наредба № 8121з306 за условията и реда за определяне на – на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи 26/48.
Публични предприятия, ПМС № 347 за изменение на Правилника за прилагане на Закона
за – , приет с ПМС № 85 на Министерския съвет
от 2020 г. 89/7.
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Пътища, Закон за допълнение на Закона за
движението по – 18/16; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 23/24.
Пчеларство, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 13/2.
Р
Радиационна авария, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условия
та и реда за медицинско осигуряване и здравни
норми за защита на лицата в случай на – 11/72.
Радиочестотен спектър, Правила за използване
на – за производствени нужди след издаване на
разрешение 85/35; Правила за взаимодействие със
заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране
и регистриране в международни организации
по електронни съобщения на позиции на гео
стационарна орбита със съответния – и на – , използван от негеос тационарна спътникова система,
и за реда на заплащане на такси, определени с
международен акт 85/36; Правила за използване
на – за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение
91/35; Правила за свободно използване на – 92/2;
Правила за условията и реда за прех върляне на
разрешения за ползване на ограничен ресурс,
прехвърляне на част от правата и задълженият а
по разрешения за ползване на ограничен ресурс
и отдаване под наем на – 92/168; Правила за използване на – след регистрация 92/171; Правила за
използване на – за наземни мрежи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение 95/63; Правила
за използване на – за електронни съобщ ителни
мрежи от подвижна радиослужба след издаване
на разрешение 98/13.
Растения, Наредба № 9 за интегрирано производство на – и растителни продукти и контрола
върху интегрираното производство 21/164.
Растителна защита, Наредба № 5 за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти
за – 16/148; Наредба № 8 за условията и реда за
контрол върху продукт ите за – , търговията, преопаковането, съхранението и употребата им 18/26.
Ратифициране, Закон за – на Спогодбата между
Република България и Кралство Нидерландия за
избягване на двойното данъчно облагане с данъци
на доходите и предотвратяване на отклонението
и заобикалянето на данъчно облагане 7/2; Закон
за – на Споразумението за въздушен транспорт
между Съединените американски щати, от една
страна, Европейския съюз и неговите държави
членки, от друга страна, Исландия, от трета страна,
и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една страна,
Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия,
от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените
американски щати, от една страна, Европейския
съюз и неговите държави членки, от друга страна,
Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия,
от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г.
в Брюксел, Кралство Белгия 9/13; Закон за – на
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Рамковото споразумение за командироването на
служители между Министерството на финансите
на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 21/21; Закон
за – на Протокол за изменение на Споразумението
между правителството на Република България и
правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing 43/2; Закон за – на
Рамково споразумение за Проекта „Традуки“
относно подкрепа и посредничество за проекти
в областта на превода в Югоизточна Европа,
подписано от българската страна на 29 декември
2020 г. в София 76/3; Закон за – на Тристранното
споразумение за дарение от и между Република
България и Република Северна Македония и
Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно
управлението и координацията на дарението на
ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer
Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, и на Споразумение за дарение между Република България и
Република Северна Македония 76/3; Закон за – на
Тристранно споразумение за дарение на ваксини
срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека,
между Република България, Кралство Бутан и
АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени
от АстраЗенека, между Република България и
Кралство Бутан 80/6; Закон за – на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу
COVID-19, произведени от АстраЗенека, между
Република България, Босна и Херцеговина и
АстраЗенека и на Двустранното споразумение
за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Босна и Херцеговина 80/6; Закон за – на
Споразумението за преп родажба на ваксини от
и между Република България и Кралство Норвегия относно преп родажба на дози ваксини на
Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19 80/7;
Закон за – на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени
от АстраЗенека, между Република България,
Народна република Бангладеш и АстраЗенека и
Двустранно споразумение за дарение на ваксини
срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека,
между Република България и Народна република
Бангладеш 80/7; Закон за – на Договор за дарение
SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест
за антиген „всичко в едно“ за диагностика на
COVID-19 на Република България от Европейската
комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/
C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген
„всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на
Република България от Европейската комисия
77/2; Закон за – на Споразумението между Швейцарския федерален технологически институт в
Цюрих, Швейцарския федерален политехнически
институт в Лозана, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ и правителството на Република България 77/2.
Регионални здравни инспекции, Правилник за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 69/5.
Регионални управления на образованието, Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на – 93/47.
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Регистър на банковите сметки и сейфове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 29 септември 2016 г. за – 91/34.
Риба, Наредба № 1 за ветеринарномедицинските
изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за – и други водни организми
6/80.
Риболов, Наредба № 13 за условията и реда за
осъществяване на първа продажба на продукти
от – 103/22.
С
Свидетелство за управление на моторни превозни
средства, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условия
та и реда за издаване на – , отчета на водачите
и тяхната дисциплина 75/99.
Селскостопанска академия, ПМС № 408 за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 151 на Министерския съвет
от 2018 г. 101/2.
Семейни помощи, ПМС № 91 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – за деца, приет с ПМС № 139 на Министерския съвет от 2002 г. 22/9.
Социални услуги, ПМС № 133 за приемане на
Наредба за планирането на – 29/6.
Социално осигуряване, Закон за изменение и
допълнение на Кодекса за – 19/2.
Социално подпомагане, ПМС № 257 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – , приет с ПМС № 243 на Министерския съвет от 1998 г. 64/14.
Специалност „Право“, ПМС № 62 за допълнение
на Наредбата за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по – и
професионална квалификация „юрист“, приета с
ПМС № 75 на Министерския съвет от 1996 г. 18/20.
Списък на приоритетни професионални на
правления, ПМС № 340 за изменение на ПМС № 64
на Министерския съвет от 2016 г. за условията и
реда за утвърждаване на броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти в държавните
висши училища и за приемане на – и на Списък
на защитените специалности 87/22.
Списък на продуктите, свързани с отбраната,
ПМС № 430 за приемане на – и на Списък на
изделията и технологиите с двойна употреба,
които подлежат на контрол при внос 105/1.
Списък на професионални направления и защитени специалност и, ПМС № 283 за приемане
на – по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето
образование 70/13.
Спогодба, – между правителството на Репуб
лика България и правителството на Черна гора
за сът рудничество в област та на к улт у рата
9/25; – между Република Бьлгария и Кралство
Нидерландия за избягване на двойното данъчно
облагане с данъци на доходите и предотвратяване
на отклонението и заобикалянето на данъчно
облагане 55/6.
Споразумение, – за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз 5/4; – между
правителството на Република България и прави-
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телството на Съединените американски щати за
научно-технологично сътрудничество 17/44; – за
принос меж ду Европейската инвестиционна
банка и Република България по отношение на
Пане вропейския гаранционен фонд в отг овор
на COVID-19 20/111; – за гаранция при първо
поискване между първоначалните гаранти и
присъединяващите се впоследствие гаранти и
Европейската инвестиционна банка 21/112; – за
взаимната защита на военна класифицирана информация между правителството на Република
България и правителството на Кралство Дания
22/27; Рамково – за командироването на служители между Министерството на финансите на
Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 24/208; – за
предоставяне на възмездни консултантски услуги
„Подкрепа за териториална декарбонизация“
между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие
28/44; – за кредитна линия между Република
България като кредитор и Единния съвет за
преструктуриране като кредитополучател 38/147.
Спорт, Протокол за сътрудничество в областта
на спорта между Министерството на физическото
възпитание и спорта на Република България и
Министерството на образованието, религиозните
въпроси, културата и – на Република Гърция 84/38.
Спортисти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.10.2019 г. за критериите,
условията и реда за награждаване на – , треньори
и длъжностни лица 103/41.
Спортни обекти, Наредба № РД-02-20-3 за
условията и реда за изграждане и експлоатация
на – , открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии 13/120.
Стипендии, ПМС № 414 от 2020 г. за изменение и допълнение на ПМС № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за
предоставяне на – на студентите, докторантите и
специализантите от държавните висши училища
и научни организации 2/46; Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 2015 г. за
условията, реда за получаване и размера на – на
курсантите в Академията на Министерството на
вътрешните работи редовна форма на обучение
и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло 4/163; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-19
от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на
студенти и ученици за предоставяне на – с цел
придобиване на професионална квалификация
за изпълнение на служба в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
100/32.
Стоки с висок фискален риск, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г.
за условията и реда за осъществяване на фискален
контрол върху движението на – на територията
на Република България и изискванията към фис
калните контролни пунктове 29/51.
Строежи, Наредба за изменение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на – 68/6.
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Студенти, ПМС № 12 за приемане на Наредба
за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на – със сключени
договори с работодател 7/3.
Студентски общежития и столове, ПМС № 68
за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на – , приета с ПМС № 235 на Министерския
съвет от 2008 г. 19/33.
Схеми за директни плащания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за
условията и реда за прилагане на – 11/88.
Сценични изкуства, ПМС № 181 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 – 38/3; ПМС № 318 за изменение 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 – 85/16.
Съвет за българския жестов език, Правилник
за организацията и дейността на – 99/7.
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз, ПМС № 129 за изменение и
допълнение на ПМС № 18 на Министерския съвет
от 2003 г. за създаване на – 28/17.
Съвет за намаляване на риска от бедствия,
ПМС № 231 за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – към
Министерския съвет за подпомагане формирането
и осъществяването на държавната политика в
областта на защитата при бедствия, приет с ПМС
№ 305 на Министерския съвет от 2016 г. 60/6.
Съвет за развитие, ПМС № 85 за изменение
и допълнение на ПМС № 110 на Министерския
съвет от 2010 г. за създаване на – при Министерския съвет 22/5.
Съвет по гражданство, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността
на – при Министерството на правосъдието 50/3.
Съвет по животновъдство, Правилник за организацията и дейността на – 60/9.
Съд, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия,
председател и заместник-председател на – 39/16.
Съдебна власт, Наредба за изменен ие и
допълнение на Наредба № 1 от 9 февруари
2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите
на – 65/36; 99/31.
Т
Такси, ПМС № 417 от 2020 г. за изменение на
ПМС № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за
изменение и допълнение на Тарифа № 14 за – ,
които се събират в системата на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и
от областните управители, приета с ПМС № 175
на Министерския съвет от 1998 г. 2/48; ПМС № 36
за изменение и допълнение на Тарифата за – ,
които се събират по Закона за хазарта, приета
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с ПМС № 289 на Министерския съвет от 2012 г.
11/57; ПМС № 61 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. 18/19;
ПМС № 118 за одобряване на Тарифа за – , които
се събират по Закона за туризма 28/4; ПМС № 164
за одобряване на Тарифа за – , които се събират
от Министерството на икономиката по Закона
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 смъртно наказание, изтезания или други
форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание 34/11; ПМС № 241 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. 62/18; ПМС № 282 за допълнение на
Тарифа № 4 за – , които се събират в системата
на Министерството на вътр ешните работи по
Закона за държавните – , приета с ПМС № 53 на
Министерския съвет от 1998 г. 69/4; ПМС № 289 за
изменение и допълнение на Тарифата за – , които
се събират по Закона за лечебните заведения и
Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки, приета с ПМС № 88 на Министерския
съвет от 2019 г. 71/5; ПМС № 394 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. 100/3.
Таксиметров превоз, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за – на
пътници 9/44.
Танкери, Изменения на Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени
танкове на – за суров нефт 54/6.
Тежко материално положение, Наредба за
изменение на Наредба № 8121з-862 от 24 юли
2018 г. за условията и реда за подпомагане с
парични средства на служителите и членовете
на семействата на загиналите при изпълнение
на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи,
изпаднали в – 8/9.
Технически кодекс за контрол на емисиите на
азотни оксиди от морски дизелови двигатели
(Технически кодекс за NOх от 2008 г.), Изменения
на – 83/21; Изменения на – 85/26; Изменения
на – 85/27.
Технически разпоредби, касаещи средствата за
достъп при извършване на инспекции, Изменения
на – 80/10.
Трансплантация, Наредба № 13 за възстановяване на разходите и за относителния дял на
средствата за труд за дейности по – , финансирани
от Министерството на здравеопазването 104/15.
Треньорски кадри, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за – 17/117.
Трудова миграция, ПМС № 199 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – и трудовата мобилност, приет с ПМС
№ 255 на Министерския съвет от 2016 г. 52/3.
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Трудови договори, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г.
за условията и реда за предоставяне, регистриране
и отчитане на – по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на
труда пред инспекцията по труда 25/80.
Туризъм, Изп ъ лни телна п рог рама меж д у
Министерството на – на Република България
и Министерството на културното наследство,
туризма и занаятите на Ислямска република
Иран за сътрудничество в областта на туризма
за периода 2021/2024 г. 69/4.
Туристически сектор, ПМС № 405 за определяне
на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни
средства за подпомагане на – за компенсиране на
загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради
въведените противоепидемични мерки 100/15.
Туроператори, ПМС № 427 за определяне на
условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни
средства на – за възстановяване на средства от
клиенти по нереализирани пътувания вследствие
на COVID-19 104/6.
Туроператорска и туристическа агентска дейност, Наредба № Т-РД-04-1 за реда за предоставяне
на безвъзмездни средства на лица, извършващи – ,
за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 8/15.
Търговско дружество, ПМС № 6 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване
капитала на – 6/31; ПМС № 63 за одобряване на
промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. във връзка с увеличаване
капитала на – 18/20; ПМС № 142 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване
капитала на – 31/16; ПМС № 389 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
икономиката за 2021 г. във връзка с увеличаване
капитала на – 97/4; ПМС № 397 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
културата за 2021 г. във връзка с увеличаване
капитала на – 100/5; ПМС № 398 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване
капитала на – 100/5; ПМС № 426 за отменяне на
ПМС № 6 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с
увеличаване капитала на – 104/6.
Тютюн, ПМС № 245 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – , тютюневите и свързаните с тях изделия,
приет с ПМС № 39 на Министерския съвет от
1994 г. 62/30.
Тютюневи изделия, Наредба № РД-04-1 за водене на публичен регистър на лицата, които ще
извършват внос, въвеждане на територията на
страната, производство, продажба, предоставяне
или възстановяване/рециклиране на машини
и/или съоръжения за производство на – 14/38.
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У
Универсална пощенска услуга, ПМС № 131 за
приемане на Методика за изчисляване на нетните
разходи от извършване на – и за определяне на
критерии за наличие на несправедлива финансова
тежест 28/29.
Униформено облекло, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-9 от 4.04.2018 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
71/22.
Устройство на територията, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 16/2.
Учебници, ПМС № 196 за изменение на ПМС
№ 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни
книжки, – и учебни комплекти 50/2.
Училищно образование, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в – 75/102.
Учебен план, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за – 75/99.
Ученици, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда
за организиране и провеждане на тренировъчна и
състезателна дейност на децата и – извън учебния
план 42/3; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на – 80/39.
Учители, ПМС № 27 за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за
придобиване на професионална квалификация
„ – “, приета с ПМС № 289 на Министерския
съвет от 2016 г. 10/6; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута
и професионалното развитие на – , директорите
и другите педагогически специалисти 80/41.
Ф
Фармако-терапевтично ръководство, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 14 от
14 ноември 2019 г. за приемане на – по ревматология 38/178; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на – за лечение на гастроентерологичните
заболявания 43/31; Наредба за изменение на
Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане
на – по медицинска онкология 55/43; Наредба
за изменение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г.
за приемане на – за лечение на инфекциозни
заболявания 71/30.
Филмова индустрия, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 18/2; ПМС № 271
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 274
на Министерския съвет от 2018 г. 67/3; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2004 г. за реда за водене на единен публичен
регистър по глава четвърта от Закона за – 69/7.
Фискални устройства, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за
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регистриране и отчитане чрез – на продажбите в
търговските обекти, изискванията към софтуерите
за управлението им и изисквания към лицата,
които извършват продажби чрез електронен магазин 17/120; Наредба за изменение на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез – 110/14.
Фонд „Научни изследвания“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника на – 93/45.
Фондове за извършване на плащания, Наредба
№ 70 за изискв анията към – 60/15.
Х
Хазарт, ПМС № 16 за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за – , приета
с ПМС № 270 на Министерския съвет от 2012 г.
7/13; Наредба № Н-4 за подлежащите на вписване
обстоя телства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за – , както и
предоставяните електронни услуги 13/150; ПМС
№ 94 за изменение и допълнение на Наредбата
за правилата, начините, техническите способи
и изискванията за измерване на отстояние по
чл. 44 от Закона за – , приета с ПМС № 241 на
Министерския съвет от 2012 г. 24/4; ПМС № 153
за приемане на Наредба за условията и реда за
вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20,
ал. 1, т. 4 от Закона за – , за изискванията за
изпитване и реда за извършване на проверки на
игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване
и устройства на самообслужване за организиране
на лотарийни игри 31/31.
Хазартни игри, ПМС № 32 за приемане на Наредба за общите задължителни игрални условия
и правила за видовете – , за които се издават
лицензи 11/9; ПМС № 33 за приемане на Наредба
за общите задължителни технически изисквания
за системите за контрол върху – и игралното
обор удване 11/25; ПМС № 35 за приемане на
Наредба за общите задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на – и задължителни образци
за счетоводна отчетност за видовете – 11/40; ПМС
№ 50 за приемане на Наредба за условията и реда
за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните
онлайн залагания на територията на Република
България и за подаване на информация за – към
сървър на Националната агенция за приходите
14/6; Наредба за отменяне на Наредба № 1 от
2013 г. за реда и начина за идентификация и
регистрация на участниците, съхраняването на
данни за организираните онлайн залагания на
територията на Република България и за подаване
на информация за – към сървър на Държавната
комисия по хазарта и Националната агенция за
приходите 51/32.
Химични агенти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита
на работещите от рискове, свързани с експозиция
на – при работа 47/49.
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Хора с увреждания, ПМС № 127 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 65 на Министерския
съвет от 2019 г. 28/16; ПМС № 221 за изменение
на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за – ,
приета с ПМС № 64 на Министерския съвет oт
2019 г. 58/22.
Храни, Наредба за изменение на Наредба
№ 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда
за осигуряване на – или левовата є равностойност
на служителите на Министерството на вътрешните работи 8/9; Наредба № 2 за специфичните
изисквания към безопасността и качеството на – ,
предлагани в детските заведения, училищните
столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения,
както и към – , предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици 8/10; Наредба
№ 7 за условията и реда за издаване на стикер
за удостоверяване регистрацията на превозните
средства за транспортиране на – 17/101; ПМС
№ 97 за приемане на Наредба за предоставянето
на информация на потребителите за – 25/12; ПМС
№ 111 за приемане на Наредба за изискванията
към бързо замразените – 26/14; Наредба № Н-3
за регистрация и контрол на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на – в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 26/30; Наредба № 10 за специфичните изисквания към производството на – от
животински произход в кланични пунктове 36/17;
Наредба № 11 за условията и реда за обработване
на – с йонизиращо лъчение и за изискванията към
тях 51/27; Наредба № 11 за мерките за контрол
върху определени субстанции и остатъци от тях
в живи животни и – от животински произход,
предназначени за консумация от хора 61/3; Наредба
№ 12 за условията и реда за вземане на проби и
извършване на лабораторни анализи на – 96/18;
Наредба № 12 за специфичните изисквания при
търговия с – от разстояние 100/29; Наредба № 14
за хигиената на – 106/16.
Хранителни добавки, ПМС № 434 за приемане
на Наредба за – 106/3.
Хранително банкиране, ПМС № 26 за приемане
на Наредба за специфичните изисквания за извършване на – и контрола върху тази дейност 10/2.
Ц
Ценни книжа, Наредба за допълнение на Наредба № 15 от 2007 г. за контрол върху сделките
с държавни – 13/155; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за
изискванията към дейността на централните
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депозитари на – , централния регистър на – и
други лица, осъществяващи дейности, свързани
със сетълмента на – 62/81; Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация
при публично предлагане на – и допускане на – до
търговия на регулиран пазар 97/9.
Ценни пратки, Наредба за отменяне на Наредба
№ I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране
охраната при транспортиране на – и товари 48/14.
Централен кредитен регистър, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 22 от
16 юли 2009 г. за – 91/33.
Център за професионално обучение при Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Правилник за устройството и дейността на – в Министерството на вътрешните
работи 51/16.
Цифрово съдържание и цифрови услуги, Закон за
предоставяне на – и за продажба на стоки 23/2.
Ч
Частна охранителна дейност, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-610 от
2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че
отговарят на изискванията на Закона за – 48/14;
Наредба за отменяне на Наредба № Iз-2895 от
15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2,
ал. 2, т. 2 от Закона за – удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за – 54/49.
Частни съдебни изпълнители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г.
за условията и реда за провеждане на конкурс
за – 25/79.
Чужденци, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – в Република България 21/21; ПМС
№ 215 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – в Република България, приет с ПМС № 179 на Министерския съвет
от 2011 г. 57/3.
Ш
Шум, Правилник за функциите и състава на
Експертния съвет за одобряване на стратегически
карти за – и планове за действие 40/16; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 6 от
2006 г. за показателите за – в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните
части на денонощието, граничните стойности на
показателите за – в околната среда, методите за
оценка на стойностите на показателите за – и
на вредните ефекти от – върху здравето на населението 100/20.
Ю
Юридическа правоспособност, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г.
за придобиване на – 36/21.
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