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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 310
На основание чл. 101, ал. 3 от Конститу-

цията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, приет от 48-ото Народно събрание на 
2 декември 2022 г., повторно приет на 23 де-
кември 2022 г.

Издаден в София на 23 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Изборния ко-
декс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 
53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 
85 и 97 от 2016 г.; Решение № 3 на Консти-
туционния съд от 2017 г. – бр. 20 от 2017 г.; 
изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г., 
бр. 17, 21, 29, 34, 60 и 61 от 2019 г., бр. 88 и 
107 от 2020 г., бр. 36 от 2021 г.; Решение № 5 
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 37 
от 2021 г.; Решение № 9 на Конституционния 
съд от 2021 г. – бр. 58 от 2021 г.; изм., бр. 15 

от 2022 г.)

§ 1. В чл. 11, ал. 2 думите „чл. 14, ал. 2 и 
3“ се заменят с „чл. 14, т. 2, 3 и 4“.

§ 2. В чл. 22, ал. 2 думите „кабини за гла-
суване“ се заменят с „паравани за гласуване“.

§ 3. Създава се чл. 56а:
„Звено за управление на машинното гла-

суване
Чл. 56а. (1) Централната избирателна ко-

мисия създава звено за управление на машин-
ното гласуване, което подпомага комисията 
във вземането на решения и координира 
провеждането на машинно гласуване.

(2) Съставът, начинът на формиране, 
щатните служители, функциите и задачите 
на звеното се определят с правила, приети 
от комисията. Правилата се публикуват на 
интернет страницата на комисията.“

§ 4. В чл. 57, ал. 1 т. 34 се изменя така:
„34. определя условията и реда за видео-

наблюдението в реално време и видеозасне-
мане след обявяване края на изборния ден 
в секционните избирателни комисии при 
преброяването на гласовете и съставянето 
на протокола, при спазване изискванията за 
защита на личните данни, с изключение на 
гласуване с подвижна избирателна кутия, в 

избирателни секции в лечебни заведения, 
домове за стари хора и други специализира-
ни институции за предоставяне на социални 
услуги, в избирателни секции на плавателни 
съдове под българско знаме, както и в изби-
рателни секции извън страната; техническото 
осигуряване на видеонаблюдението и видео-
заснемането се извършва от Министерския 
съвет.“

§ 5. В чл. 97, ал. 2, изречение първо на-
края се добавя „като същото не може да е 
по-малко от една четвърт от минималната 
работна заплата“.

§ 6. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „член, предложен“ се 

заменят с „държавен служител или лице, 
работещо по трудово правоотношение в дър-
жавната администрация, предложени“.

2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 206 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В избирателната секция избирателят 

може по свой избор да гласува с хартиена 
бюлетина или с бюлетина за машинно гла-
суване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5 и 
чл. 269.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Избирател, който е избрал да гласува 

с бюлетина за машинно гласуване, не може 
да гласува с хартиена бюлетина.“

§ 8. В чл. 208, ал. 1 в началото думите 
„В случаите по чл. 212, ал. 5 и чл. 269“ се 
заличават.

§ 9. В чл. 209, ал. 3 се правят следните 
изменения:

1. В изречение първо думите „в секциите за 
гласуване с хартиени бюлетини“ се заличават.

2. Изречение второ се заличава.
§ 10. В чл. 212 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Избирател“ се 

добавя „може да“.
2. В ал. 4 думите „контролна разписка“ се 

заменят с „бюлетина от машинно гласуване“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Машинно гласуване не се произвежда 

в избирателни секции в страната с по-малко 
от 300 избиратели, при гласуване с подвижна 
избирателна кутия, в избирателни секции в 
лечебни заведения, домове за стари хора и 
други специализирани институции за предос-
тавяне на социални услуги, в избирателни 
секции на плавателни съдове под българско 
знаме. Машинно гласуване не се произвеж-
да в избирателни секции извън страната, за 
образуването на които са подадени по-малко 
от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които 
на последните избори са гласували по-мал-
ко от 300 избиратели, както и в случаите, 
в които няма лице, на което Централната 
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избирателна комисия е възложила дейности 
по техническото осигуряване и поддръжка 
на техническото устройство за гласуване, 
владеещо български език, което да инстали-
ра и поддържа техническите устройства за 
машинно гласуване.“

§ 11. В чл. 213а се правят следните из-
менения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Техническите устройства за машинно 

гласуване са държавна собственост, която се 
придобива и управлява от Централната изби-
рателна комисия. Централната избирателна 
комисия закупува технически устройства за 
машинно гласуване или възлага изработване-
то на такива устройства, както и придобива 
права върху програмни продукти или възлага 
разработването на програмни продукти по 
такъв начин, че държавата да разполага с 
права за тяхното използване и модификация 
с оглед целта, за която се придобиват.“

2. В ал. 5 след думата „бюлетини“ се по-
ставя точка, а текстът до края се заличава.

§ 12. Създава се чл. 213б:
„Прозрачност и сигурност на машинното 

гласуване
Чл. 213б. (1) Централната избирателна 

комисия, подпомагана от министъра на елек-
тронното управление, предоставя достъп до 
изходния код и документацията на системата за 
електронната система за машинно гласуване, 
както и всички други софтуерни инструменти, 
приложими в изборния процес, на лица, по-
сочени от партиите и коалициите, получили 
над четири на сто от действителните гласове 
на последните проведени парламентарни из-
бори. Всяка от партиите и коалициите може 
да посочи не повече от три лица.

(2) Централната избирателна комисия не 
може да налага ограничения за лицата по 
ал. 1 на база на образователни критерии. 
Достъпът по ал. 1 не се предоставя 10 дни 
преди изборния ден.

(3) Централната избирателна комисия 
изготвя и публикува план за провеждане на 
избори с използване на машинно гласуване. 
В плана се описват всички действия и мерки 
за сигурност, предприети от участниците в 
процеса на осигуряване на машинното гла-
суване, в т.ч.:

1. управление на криптографски ключове;
2. изграждане и инсталиране на системен 

и приложен софтуер на техническите устрой-
ства за машинно гласуване;

3. зареждане на данни за съответния из-
бор в техническите устройства за машинно 
гласуване;

4. съхранение и транспорт на техническите 
устройства за машинно гласуване.

(4) При провеждане на избори Централна-
та избирателна комисия извършва следните 
действия до 24 часа преди изборния ден:

1. организира извадкова проверка на крип-
тографските идентификатори на електронната 
система за машинно гласуване по чл. 218, 
ал. 7 в присъствието на регистрирани на-
блюдатели и представители на партиите и 
коалициите, получили над четири на сто от 
действителните гласове на последните про-
ведени парламентарни избори;

2. организира извадкова проверка на ба-
зата данни с разрешени източници в модула 
за сигурност на стартирането на операци-
онната система на техническото устройство 
за машинно гласуване в присъствието на 
регистрирани наблюдатели и представители 
на партиите и коалициите, получили над 
четири на сто от действителните гласове на 
последните проведени парламентарни избори;

3. публикува всички криптографски иден-
тификатори, произтичащи от процеса на 
изграждане на софтуера за машинно гласу-
ване, в т.ч. на изходния код и на изградените 
софтуерни компоненти;

4. публикува всички публични крипто-
графски ключове, определени за секционните 
комисии преди изборния ден.“

§ 13. Създава се чл. 213в:
„Осигуряване на хартия за отпечатване на 

бюлетини от машинно гласуване
Чл. 213в. (1) За отпечатване на бюлетина 

от машинно гласуване се използва специ-
ализирана хартия с допълнителни защити, 
определени с решение на Централната изби-
рателна комисия. Решението на Централната 
избирателна комисия се обявява по реда на 
чл. 57, ал. 2 и се разгласява след обявяване 
на изборния ден за приключен.

(2) Хартията по ал. 1 се доставя от печат-
ницата на Българската народна банка.

(3) Хартията по ал. 1 не може да се използва 
за обучение и за тестови цели.“

§ 14. В чл. 214, ал. 2 накрая думите „и об-
работката на данните от него“ се заличават.

§ 15. В чл. 215, ал. 1, т. 14 накрая се добавя 
„включително и средства за извършване на 
видеозапис по време на броенето и съставя-
нето на изборния протокол“.

§ 16. В чл. 218 се правят следните изме-
нения:

1. Заглавието се изменя така: „Изборно 
помещение и параван за гласуване“.

2. В ал. 2 думите „кабини за гласуване“ и 
„Кабините“ се заменят съответно с „паравани 
за гласуване“ и „Параваните“.

3. В ал. 3 думите „кабините за гласуване“ 
се заменят с „параваните за гласуване“.

4. В ал. 4 думите „кабините за гласуване“ 
се заменят с „параваните за гласуване“.

5. В ал. 7 думите „В секциите за машинно 
гласуване“ се заменят с „В секциите с ма-
шинно гласуване“.

§ 17. В чл. 219 думите „кабини за гласу-
ване“ се заменят с „паравани за гласуване“.
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§ 18. В чл. 226 думите „кабината за гласу-
ване“ се заменят с „паравана за гласуване“.

§ 19. В чл. 236, ал. 1 думите „кабината за 
гласуване“ се заменят с „паравана за гласу-
ване“.

§ 20. В чл. 265 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „в кабината да гласува“ 
се заменят със „зад паравана да гласува“.

2. В ал. 2 думите „В кабината“ се заменят 
със „Зад паравана“.

3. В ал. 3, т. 4 думите „от кабината“ се 
заменят с „пред паравана“.

§ 21. Член 268 се изменя така:
„Произвеждане на гласуването с бюлетина 

от машинно гласуване
Чл. 268. (1) При машинно гласуване изби-

рателят, след като бъде допуснат до гласуване, 
получава достъп до устройството за гласуване.

(2) Избирателят гласува със смарт карта, 
като устройството показва бюлетина, идентич-
на с хартиената бюлетина. Избирателят може 
да не гласува за нито една партия, коалиция 
или инициативен комитет.

(3) Избирателят отбелязва по еднозначен 
начин своя вот за кандидатска листа и ако 
желае, изразява своето предпочитание (пре-
ференция) за кандидат от избраната от него 
кандидатска листа на партия или коалиция. 
Избирателят може еднократно да промени 
избора си преди потвърждаването му.

(4) Гласът на избирателя, след потвържда-
ване на избора, се визуализира на екрана на 
устройството за гласуване и се записва на 
записващо техническо устройство. Избира-
телят получава съобщение за приключване 
на гласуването, отпечатва се бюлетина, върху 
която е изписан отразеният вот, която се 
сгъва по начин, непозволяващ да се вижда 
отразеният вот, подпечатва се с печата на 
комисията на гърба и се пуска в специална 
кутия за машинното гласуване.

(5) След пускане на бюлетината избира-
телят връща смарт картата и полага подпис 
в избирателния списък, получава обратно 
документите си и напуска помещението.

(6) След приключване на гласуването 
информацията за направения избор става 
недостъпна за следващия избирател, като се 
заличава и начинът на гласуване.“

§ 22. В чл. 269 изречение трето се заличава.
§ 23. В чл. 270, ал. 2, изречение второ ду-

мите „и контролните разписки от машинното 
гласуване“ и „поотделно“ се заличават.

§ 24. Член 271 се изменя така:
„Отчитане на машинното гласуване
Чл. 271. След приключване на гласуването 

секционната избирателна комисия отчита 
резултатите от машинното гласуване, като 
преброява бюлетините от машинното гла-
суване.“

§ 25. В чл. 276 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В заглавието думите „избирателната 
кутия“ се заменят с „избирателните кутии“.

2. В ал. 1 след думата „кутия“ се добавя 
„и специалната кутия за машинно гласуване“.

§ 26. В чл. 277, ал. 1 след думата „бюлети-
ните“ се добавя „и бюлетините от машинно 
гласуване“.

§ 27. В чл. 278, ал. 6 след думите „хар-
тиени бюлетини“ се добавя „и бюлетини от 
машинно гласуване“.

§ 28. В чл. 279 се правят следните допъл-
нения:

1. В заглавието след думата „бюлетините“ се 
добавя „и бюлетините от машинно гласуване“.

2. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата 
„кутия“ се добавя „и на специалната кутия за 
машинно гласуване“, а след думата „бюлети-
ните“ се добавя „и бюлетините от машинно 
гласуване“.

3. В ал. 2 след думата „Бюлетините“ се 
добавя „и бюлетините от машинно гласуване“.

§ 29. В чл. 280, ал. 1 след думата „бюле-
тина“ се добавя „и бюлетина от машинно 
гласуване“.

§ 30. В чл. 281 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „кутия“ 

се добавя „и специалната кутия за машинно 
гласуване“;

б) в т. 1 думите „и броят на потвърдените 
гласове от машинното гласуване“ се заличават.

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 31. В чл. 283 думите „включително про-

токола с данните от машинното гласуване“ 
се заличават.

§ 32. Член 288 се отменя.
§ 33. Член 288а се изменя така:
„Лица, които имат право да присъстват в 

районната избирателна комисия
Чл. 288а. При приемане и проверка на 

протоколите на секционните избирателни 
комисии в районната избирателна комисия 
може да присъстват кандидати, застъпни-
ци и представители на партии, коалиции 
и инициативни комитети съгласно чл. 117, 
ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при 
спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по 
един регистриран анкетьор от регистрирана 
социологическа агенция и представители на 
средствата за масово осведомяване, като им се 
осигурява пряка видимост при приемането и 
проверката на протоколите, включително чрез 
видеоизлъчване в реално време при спазване 
изискванията за защита на личните данни.“

§ 34. В чл. 289, ал. 1 думите „от гласува-
нето с хартиени бюлетини и от машинното 
гласуване“ се заличават.

§ 35. В чл. 301 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „данните от машинното 
гласуване“ се заличават.
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2. В ал. 2, изречение второ думите „и дан-
ните от машинното гласуване“ се заличават.

§ 36. В чл. 328 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „в кабината“ се заменят 
със „зад паравана“.

2. В ал. 2 думите „В кабината“ се заменят 
със „Зад паравана“.

3. В ал. 3, т. 3 думите „от кабината“ се 
заменят с „пред паравана“.

§ 37. В чл. 333 се правят следните допъл-
нения:

1. В заглавието след думата „бюлетините“ се 
добавя „и бюлетините от машинно гласуване“.

2. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата 
„кутия“ се добавя „и на специалната кутия за 
машинно гласуване“, а след думата „бюлети-
ните“ се добавя „и бюлетините от машинно 
гласуване“.

§ 38. В чл. 334, ал. 1 след думата „бюле-
тина“ се добавя „и бюлетина от машинно 
гласуване“.

§ 39. В чл. 335 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „кутия“ 

се добавя „и специалната кутия за машинно 
гласуване“;

б) в т. 1 думите „и броят на потвърдените 
гласове от машинното гласуване“ се заличават.

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 40. В чл. 339, ал. 1 думите „от гласува-

нето с хартиени бюлетини и от машинното 
гласуване“ се заличават.

§ 41. В чл. 346 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „данните от машинното 
гласуване“ се заличават.

2. В ал. 2, изречение второ думите „и дан-
ните от машинното гласуване“ се заличават.

§ 42. В чл. 382, ал. 1 думите „от гласува-
нето с хартиени бюлетини и от машинното 
гласуване“ се заличават.

§ 43. В чл. 427 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „в кабината да гласува“ 
се заменят със „зад паравана да гласува“.

2. В ал. 2 думите „В кабината“ се заменят 
със „Зад паравана“.

3. В ал. 3, т. 4 думите „от кабината“ се 
заменят с „пред паравана“.

4. В ал. 4, т. 3 думите „от кабината“ се 
заменят с „пред паравана“.

§ 44. В чл. 429, ал. 2, изречение второ ду-
мите „и контролните разписки от машинното 
гласуване“ и „поотделно“ се заличават.

§ 45. Член 430 се изменя така:
„Отчитане на машинното гласуване
Чл. 430. След приключване на гласуването 

секционната избирателна комисия отчита 
резултатите от машинното гласуване, като 
преброява бюлетините от машинното гла-
суване.“

§ 46. В чл. 437, ал. 6 след думата „бюле-
тини“ се добавя „и бюлетини от машинно 
гласуване“.

§ 47. В чл. 438 се правят следните допъл-
нения:

1. В заглавието след думата „бюлетините“ се 
добавя „и бюлетините от машинно гласуване“.

2. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата 
„кутия“ се добавя „и на специалната кутия за 
машинно гласуване“, а след думата „бюлети-
ните“ се добавя „и бюлетините от машинно 
гласуване“.

3. В ал. 2 след думата „Бюлетините“ се 
добавя „и бюлетините от машинно гласуване“.

§ 48. В чл. 439, ал. 1 след думата „бюле-
тина“ се добавя „и бюлетините от машинно 
гласуване“.

§ 49. В чл. 440 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „кутия“ 

се добавя „и специалната кутия за машинно 
гласуване“;

б) в т. 1 думите „и броят на потвърдените 
гласове от машинното гласуване“ се заличават.

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 50. Член 446 се отменя.
§ 51. Член 446а се изменя така:
„Лица, които имат право да присъстват в 

общинската избирателна комисия
Чл. 446а. При приемане и проверка на 

протоколите на секционните избирателни 
комисии в общинската избирателна комисия 
може да присъстват кандидати, застъпни-
ци и представители на партии, коалиции 
и инициативни комитети съгласно чл. 117, 
ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при 
спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по 
един регистриран анкетьор от регистрирана 
социологическа агенция и представители на 
средствата за масово осведомяване, като им се 
осигурява пряка видимост при приемането и 
проверката на протоколите, включително чрез 
видеоизлъчване в реално време при спазване 
изискванията за защита на личните данни.“

§ 52. В чл. 447 думите „от гласуването с 
хартиени бюлетини и от машинното гласу-
ване“ се заличават.

§ 53. В чл. 450 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1:
а) в т. 7 думите „потвърдените гласове от 

машинното гласуване“ се заличават;
б) точка 18 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 54. В Закона за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г.; 
изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 
и 21 от 2019 г.) в преходните и заключител-
ните разпоредби § 145 се отменя.

Заключителни разпоредби
§ 55. Централната избирателна комисия 

провежда експерименти със защитена хартия 
за бюлетини за машинно гласуване в срок от 
три седмици след приемането на този закон.
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§ 56. Член 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ 
относно думите „както и на инициатив-
ните комитети за участие в изборите за 
народни представители извън страната“, 
т. 11 относно думите „както и на иници-
ативен комитет за участие в изборите за 
народни представители извън страната, 
когато независимият кандидат не е под-
крепен от необходимия брой избиратели 
съгласно чл. 257, ал. 1“, т. 12а, т. 13, букви 
„г“ и „д“, т. 21 относно думите „както и 
на независимите кандидати извън стра-
ната“, чл. 247, ал. 1, т. 1а и т. 3а, чл. 249, 
ал. 1, изречение първо относно думите „и 
един многомандатен изборен район извън 
страната“ се прилагат от 1 януари 2025 г.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 2 декември 2022 г. и на 23 декември 
2022 г. и е подпечатан с официалния печат 
на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8327

УКАЗ № 311
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за Българската народна банка, приет от
48-ото Народно събрание на 22 декември 2022 г.

Издаден в София на 23 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 
от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 
и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 
2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 
108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 
42, 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., 
бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г.,  
бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 106 от 2018 г., 
бр. 37 и 83 от 2019 г., бр. 13 и 14 от 2020 г., 

бр. 12 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „прекрати предсрочно 
правомощията на“ се заменят с „освободи 
предсрочно“, а накрая се добавя „по смисъла 
на чл. 14, параграф 2 от Устава на Европей-
ската система на централните банки и на 
Европейската централна банка“. 

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Основанието за предсрочно осво-

бождаване на подуправител или на друг 
член на управителния съвет с изключение 
на управителя се установява с решение на 
управителния съвет, прието по определен 
от него ред. Членът на управителния съвет, 
чието освобождаване се предлага, спира да 
изпълнява правомощията си от деня на ре-
шението на управителния съвет. Решението 
на управителния съвет подлежи на оспорване 
пред Върховния административен съд в 7-дне-
вен срок. Върховният административен съд 
се произнася в 14-дневен срок от постъпване 
на жалбата с решение, което е окончателно. 
Влязлото в сила решение се изпраща на 
компетентния орган по чл. 12 за предсрочно 
освобождаване.“ 

3. В ал. 3 думите „прекратяване на пра-
вомощията“ се заменят с „освобождаване“.

Заключителна разпоредба
§ 2. В Закона за противодействие на ко-

рупцията и за отнемане на незаконно придо-
битото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; 
изм., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17, 
79 и 83 от 2019 г., бр. 69 и 70 от 2020 г. и 
бр. 12 от 2021 г.) в чл. 80, ал. 1 след думата 
„Конституцията“ съюзът „или“ се заменя със 
запетая, а след думата „банка“ се добавя „или 
в специален закон“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 22 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8328

УКАЗ № 312
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за прилагане на разпоредби на Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г., Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2022 г. и Закона 
за бюджета на Националната здравноосигури-
телна каса за 2022 г., приет от 48-ото Народно 
събрание на 23 декември 2022 г.

Издаден в София на 29 декември 2022 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Крум Зарков
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ЗАКОН
за прилагане на разпоредби на Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г., Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2022 г. и Закона 
за бюджета на Националната здравноосигу-

рителна каса за 2022 г.

Чл. 1. До приемането на Закон за държавния 
бюджет на Република България за 2023 г., 
Закон за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2023 г. и Закон за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 
2023 г., но за срок не по-дълъг от три месеца:

1. се прилагат размерите, базата и сред-
номесечният доход, определени в чл. 58, 59, 
чл. 60, т. 2, чл. 61, чл. 62, ал. 1, т. 2, ал. 2, 
т. 2, ал. 3, т. 2, ал. 5, ал. 6, т. 2, ал. 7, т. 2, 
ал. 8 – 17, ал. 18, т. 2, ал. 19 – 21, чл. 63 – 65 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г., както и разпоредбите на 
чл. 78, 83 – 86 и 99, § 1, ал. 2 – 5 и 7 и § 2, 
ал. 1 – 3 от преходните и заключителните 
разпоредби на същия закон; 

2. на разделени или създадени бюджет-
ни организации, чиито бюджети са част от 
държавния бюджет и ръководителите им са 
определени за първостепенни разпоредители 
с бюджет, Министерският съвет определя 
ежемесечни лимити за плащания, като 
съответният първостепенен разпоредител 
с бюджет води самостоятелна отчетност;

3. вноската в общия бюджет на Европей-
ския съюз се изплаща до размера на сред-
ствата, поискани от Европейската комисия 
за националните вноски, и на дължимите 
традиционни собствени ресурси за съответ-
ните месеци;

4. плащания към международни фи-
нансови и други институции и фондове се 
извършват в съответствие с действащите 
споразумения;

5. вноските за увеличаване на капитала 
на международни финансови институции, 
съгласно решения на Народното събрание, 
се извършват в предвидените срокове;

6. се прилагат политиките по чл. 1, ал. 5 
от Закона за държавния бюджет на Репуб-
лика България за 2022 г., като конкретните 
политики и техният размер се определят с 
акт на Министерския съвет.

Чл. 2. В срока по чл. 1 се прилагат 
размерите, определени в чл. 9, т. 2, чл. 10, 
т. 2, чл. 11, т. 2, чл. 12, т. 2, чл. 13 и чл. 14, 
т. 2 от Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2022 г., както и 
разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 2, 
§ 5 и § 6, ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на 
същия закон.

Чл. 3. В срока по чл. 1 се прилагат разме-
рът, определен в чл. 2 от Закона за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
за 2022 г., както и разпоредбите на чл. 3 и 
4, § 2, 5, 7 и 14 от преходните и заключи-
телните разпоредби на същия закон.

Чл. 4. В срока по чл. 1 държавен дълг по 
чл. 87, ал. 2 от Закона за публичните финан-
си може да се поема и по средносрочната 
програма за емитиране на дълг на между-
народните пазари, създадена с Договора 
за дилърство между Република България в 
качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл 
Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи 
Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк 
АГ в качеството на Организатори и Дилъри 
относно Глобална средносрочна програма 
на Република България за издаване на об-
лигации на стойност 8 000 000 000 евро, 
Договора за агентство между Република 
България в качеството на Емитент и Си-
тибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на 
Фискален агент, Платежен агент, Агент по 
замяната, Агент по прехвърлянето и Агент 
за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс 
Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, 
Платежен агент и Агент по прехвърлянето 
относно Глобална средносрочна програма на 
Република България за издаване на облига-
ции на стойност 8 000 000 000 евро и Акта 
за поемане на задължения от Република 
България в качеството на Емитент относно 
Глобална средносрочна програма на Репу-
блика България за издаване на облигации 
на стойност 8 000 000 000 евро, подписани 
на 6 февруари 2015 г. (ратифицирани със 
закон – ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ, бр. 25 от 
2015 г.), с максимален съвкупен номинален 
обем на облигациите, които могат да бъ-
дат издадени по програмата, увеличен от 
8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро 
в изпълнение на чл. 68, ал. 4 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 
2020 г. и увеличен от 10 000 000 000 евро на 
12 000 000 000 евро в изпълнение на чл. 68, 
ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2022 г., както и външен 
държавен дълг чрез заеми по инструменти 
на Европейския съюз и от международни 
финансови институции, включително за 
финансиране на проекти и програми.

Чл. 5. В срока по чл. 1 Министерският 
съвет може да издава държавни гаранции по: 

1. нови заемни споразумения на Бъл-
гарската банка за развитие по Закона за 
Българската банка за развитие в размер до 
700,0 млн. лв. или тяхната валутна равно-
стойност при спазване на законодателството 
в областта на държавните помощи;
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2. нови заемни споразумения за плащания 
на „Булгаргаз“ – ЕАД, в размер до левовата 
равностойност на 150 млн. евро при спаз-
ване на законодателството в областта на 
държавните помощи;

3. нови заемни споразумения за ин-
вестиции на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в 
общ размер до левовата равностойност на 
382 млн. евро при спазване на законодател-
ството в областта на държавните помощи;

4. нови заемни споразумения за предоста-
вяне на извънредна макрофинансова помощ 
от Европейския съюз на Украйна в размер 
до левовата стойност на 26 210 590,16 евро;

5. Закона за кредитиране на студенти и 
докторанти за 2023 г. в размер до 40 млн. лв.

Чл. 6. (1) В срока по чл. 1 разходите по 
бюджетите на общините се извършват в раз-
мери, не по-големи от размера на разходите 
за същия период на 2022 г., и при отчита-
не на влезли в сила нормативни актове, 
а разходите за персонал и ангажименти с 
незабавна реализация – до фактическия им 
размер за съответния месец на 2023 г. Транс-
ферите за обща субсидия за финансиране 
за делегираните от държавата дейности, за 
обща изравнителна субсидия, трансферите 
за зимно поддържане и снегопочистване и 
целевата субсидия за капиталови разходи се 
предоставят по реда на чл. 54 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г. на базата на достигнатия размер 
към 31 декември 2022 г. и при отчитане на 
влезли в сила нормативни актове. Кметът 
на общината може да финансира разходи за 
местни дейности в размери, по-големи от 
разходите за същия период на предходната 
година, до размера на собствените приходи 
на общината за съответния период, бюджет-
ните взаимоотношения с централния бюджет 
и с други бюджети и сметки за средства от 
Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от 
Закона за публичните финанси, заемните 
средства на общината и наличните сред-
ства от преходните остатъци по бюджета 
на общината.

(2) В срока по чл. 1 разходите за персонал 
и ангажиментите с незабавна реализация по 
бюджетите на Националния осигурителен 
институт и на Националната здравнооси-
гурителна каса, на първостепенните раз-
поредители по държавния бюджет, както 
и на бюджетните организации по чл. 13, 
ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси 
се извършват до фактическия им размер за 
съответния месец на 2023 г.

(3) В срока по чл. 1 достигнатите размери 
на основните месечни заплати към 31 де-
кември 2022 г. в бюджетните организации 
не могат за бъдат намалявани или увели-

чавани в рамките на заеманата длъжност 
с изключение на изменения в размерите, 
определени в нормативен акт. 

Чл. 7. В срока по чл. 1 неусвоените към 
31 декември 2022 г. средства по бюджетите 
на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, 
т. 1, буква „а“ от Закона за публичните фи-
нанси, постъпили през предходни години, с 
изключение на тези във функция „Образова-
ние“, могат да се разходват за делегираните 
от държавата дейности във всички функции, 
в т.ч. за капиталови разходи, ако това не 
противоречи на условията, определени в 
нормативния акт, с който са одобрени.

Чл. 8. (1) В срока по чл. 1 неусвоените към 
31 декември 2022 г. средства по бюджетите 
на общините от трансфери за други целеви 
разходи, постъпили през 2018 г. и 2019 г. на 
основание актове на Министерския съвет, 
за обекти, за които към 1 януари 2023 г. 
има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от 
Закона за обществените поръчки и тя не 
е прекратена, и/или изпълнението на дей-
ностите и разплащанията за обектите не са 
приключили, се разходват за същата цел през 
2023 г., като при остатък той се възстановява 
в държавния бюджет в срок до един месец 
от приключването на разплащанията.

(2) В срока по чл. 1 неусвоените към 
31 декември 2022 г. средства по бюджетите 
на общините от трансфери за други целеви 
разходи, постъпили през 2020 г. и 2021 г. на 
основание актове на Министерския съвет, 
се разходват за същата цел през 2023 г., 
като при остатък той се възстановява в 
държавния бюджет в срок до един месец от 
приключването на разплащанията.

Чл. 9. В срока по чл. 1 неусвоените към 
31 декември 2022 г. средства по бюджетите 
на общините от трансфера за зимно под-
държане и снегопочистване на общинските 
пътища, постъпили през 2019 г., 2020 г., 
2021 г. и 2022 г., може да се разходват през 
2023 г. за дейностите по зимно поддържане 
и снегопочистване на общинските пътища 
съгласно съответната наредба по чл. 36 от 
Закона за пътищата, както и за придобиване 
на дълготрайни материални активи за сне-
гопочистване на територията на общината 
по решения на общинските съвети и за ма-
териали за обезопасяване срещу хлъзгане.

Чл. 10. (1) В срока по чл. 1 неусвоените 
към 31 декември 2022 г. средства по бюдже-
тите на общините, отпуснати през 2018 г. и 
2019 г. от резерва за предотвратяване, овла-
дяване и преодоляване на последиците от 
бедствия, за обекти, за които към 1 януари 
2023 г. има обявена процедура по чл. 18, 
ал. 1 от Закона за обществените поръчки и 
тя не е прекратена, и/или изпълнението на 
дейностите и разплащанията за обектите не 
са приключили, се разходват за същата цел 
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през 2023 г., като при остатък той се възста-
новява по отделно открита банкова сметка 
на централния бюджет на името на Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ на Министерството на вътреш-
ните работи в Българската народна банка 
до 15-о число на месеца, следващ месеца 
на завършване и разплащане на обектите, 
за които са предназначени. Операциите и 
наличностите по тази сметка се отразяват 
в отчетността на централния бюджет и не 
се включват в бюджета на Министерство-
то на вътрешните работи. Възстановените 
суми се отчитат по централния бюджет и по 
бюджетите на общините като възстановени 
трансфери.

(2) В срока по чл. 1 неусвоените към 
31 декември 2022 г. средства по бюджетите 
на общините, отпуснати през 2020 г. и 2021 г. 
от резерва за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия, 
се разходват за същата цел през 2023 г., 
като при остатък той се възстановява по 
реда на ал. 1.

Чл. 11. (1) В срока по чл. 1 максималните 
размери на ангажиментите за разходи, ко-
ито могат да бъдат поети, и максималните 
размери на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани по бюдже-
тите на първостепенните разпоредители с 
бюджет по държавния бюджет, са в размер до 
25 на сто на тримесечна база от годишните 
размери за съответния показател, утвърдени 
със Закона за държавния бюджет на Репуб-
лика България за 2022 г., и са в рамките на 
съответния годишен показател по бюджета 
на първостепенния разпоредител с бюджет 
по държавния бюджет за 2023 г.

(2) В срока по чл. 1 Министерският съвет 
може да одобрява финансиране:

1. на дейности за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия по реда на чл. 56 от Закона за 
защита при бедствия и да одобрява авансово 
допълнителни разходи/трансфери до разме-
ра на утвърдените с чл. 1, ал. 2, раздел II, 
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. разходи;

2. на дейности в условията на миграци-
онен натиск и защита на обществения ред;

3. на мерки, свързани с високите цени 
на електрическата енергия и природния газ;

4. на мерки за преодоляване на последи-
ците от COVID-19 или други остри заразни 
заболявания;

5. на проекти за инвестиционни разходи, 
одобрени от Народното събрание;

6. за подготовката и произвеждането на 
избори съгласно Изборния кодекс;

7. на влезлите в сила към 1 януари 2023 г. 
политики за семейните помощи за деца.

(3) Министерският съвет може да уве-
личава максималните размери на ангажи-
ментите за разходи, които могат да бъдат 
поети, и максималните размери на новите 
задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани по бюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет по държавния бю-
джет, над размерите по ал. 1 до размера на 
средствата, за които са ползвани сметки за 
чужди средства в изпълнение на актове на 
Министерския съвет от предходни години, 
както и до размера на разходите по ал. 2.

(4) Разходите и предоставените трансфери 
в срока по чл. 1 се финансират за сметка 
на постъпилите приходи и на наличните 
парични средства в единната сметка, с из-
ключение на средствата на Държавен фонд 
за гарантиране устойчивост на държавната 
пенсионна система и средствата по програми 
и проекти на Европейския съюз.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Срокът по чл. 1 спира да тече от 

деня на разпускане на Народното събрание 
до деня на конституиране на следващото 
Народно събрание.

§ 2. Министерският съвет внася в Народ-
ното събрание законопроектите за държавния 
бюджет на Република България, за бюджета 
на държавното обществено осигуряване и за 
бюджета на Националната здравноосигури-
телна каса за 2023 г. в срок до 4 месеца от 
изтичането на срока по чл. 79, ал. 4 от Закона 
за публичните финанси. Четиримесечният 
срок спира да тече от деня на разпускане на 
Народното събрание до деня на конституиране 
на следващото Народно събрание.

§ 3. Данъчната основа за определяне на 
данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, 
т. 2, буква „б“ от Закона за корпоративното 
подоходно облагане за 2023 г. е сумата от 
данъчните основи за месеците на 2023 г., 
като за месеците в срока по чл. 1 данъчната 
основа се определя, както следва:

1. данъчната основа за определяне на да-
нъка върху разходите за календарния месец 
е превишението на тези разходи над 200 лв. 
месечно за всяко наето лице;

2. когато не са изпълнени условията за 
освобождаване от данък по чл. 209 от Закона 
за корпоративното подоходно облагане, данъч-
ната основа за определяне на данъка върху 
разходите е целият размер на начислените 
разходи за календарния месец.

§ 4. (1) В срока по чл. 1 може да се 
сключват договори по програми „Старт на 
кариерата“, Национална програма за обучение 
и заетост на бежанци, Програма за заетост 
и обучение на продължително безработни 
лица, Национална програма за активиране 
на неактивните лица и проект „Красива 
България“, включени в Националния план 
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за действие по заетостта през 2022 г., и по 
чл. 43а, 46а, 47, 49, 60а и 63 от Закона за 
насърчаване на заетостта.

(2) Договорите по ал. 1 се финансират в 
размерите, определени с Националния план 
за действие по заетостта през 2022 г.

§ 5. В срока по чл. 1 се прилагат приети-
те по реда на чл. 45 от Закона за здравното 
осигуряване механизми за 2022 г. 

§ 6. (1) В срока по чл. 1 Националната 
здравноосигурителна каса закупува предос-
тавената медицинска и дентална помощ по 
цени и в обеми съгласно действащите към 
31 декември 2022 г. национални рамкови 
договори за медицинските, съответно за 
денталните дейности, и анексите към тях 
при спазване на параметрите съгласно чл. 29, 
ал. 4 от Закона за здравното осигуряване и 
в рамките на определените от Надзорния 
съвет на Националната здравноосигурителна 
каса стойности на разходите, разпределени 
по месеци. 

(2) Национални рамкови договори за меди-
цинските, съответно за денталните дейности, 
за периода 2023 – 2025 г. се приемат след 
приемането на Закон за бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса за 2023 г.

§ 7. (1) В срока по чл. 1 данъчните облек-
чения за 2023 г. по чл. 22в и 22г от Закона 
за данъците върху доходите на физическите 
лица могат да се ползват и чрез намаляване 
на месечната данъчна основа за доходи от 
трудови правоотношения след прилагане на 
чл. 42, ал. 3 от същия закон със следните суми:

1. за едно ненавършило пълнолетие дете – в 
размер на 500 лв.;

2. за две ненавършили пълнолетие деца – в 
размер на 1000 лв.;

3. за три и повече ненавършили пълнолетие 
деца – в размер на 1500 лв.;

4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и 
степен на увреждане – в размер на 1000 лв.

(2) Работникът/служителят еднократно 
избира да приложи авансовото ползване на 
данъчно облекчение по ал. 1 чрез предоставя-
не на писмена декларация пред работодателя, 
с която декларира, че:

1. за прилагане на всяко от данъчните 
облекчения следва да изпълни условията, 
предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за да-
нъците върху доходите на физическите лица;

2. другият родител, съответно другият 
приемен родител, близък или роднина, няма 
да ползва авансово намалението за съответ-
ната данъчна година;

3. работникът/служителят няма да ползва 
данъчните облекчения при друг работодател.

(3) Данъчното облекчение се ползва аван-
сово по реда на ал. 1 до размера на сумата 
от месечната данъчна основа за доходи от 

трудово правоотношение на лицето, опреде-
лена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица. 

(4) При прилагане на ал. 1 и за целите 
на чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица месечната 
данъчна основа по чл. 42, ал. 3 от Закона 
за данъците върху доходите на физическите 
лица се намалява и със съответните суми по 
ал. 1 при спазване на изискването на ал. 3.

(5) В случаите на авансово облагане по 
чл. 43 и 44 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица данъчните 
облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон 
могат да се прилагат чрез намаляване на 
размера на дължимия авансов данък, при 
условие че другият родител, съответно дру-
гият приемен родител, близък или роднина, 
няма да ползва авансово намалението за 
съответната данъчна година.

(6) Намаляването по ал. 5 на размера на 
дължимия авансов данък за тримесечията 
в срока по чл. 1 е до размера на дължимия 
авансов данък, но не повече от:

1. за едно ненавършило пълнолетие 
дете – 150 лв.;

2 . за две ненавършили пълнолетие 
деца – 300 лв.;

3. за три и повече ненавършили пълноле-
тие деца – 450 лв.;

4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и 
степен на увреждане – 300 лв.

(7) Алинея 5 не се прилага, когато:
1. размерът на авансовия данък се определя 

и удържа от платеца на дохода;
2. лицето има доходи от трудови право-

отношения и е приложило ал. 5.
(8) Лицата, които прилагат чл. 43, ал. 8 

от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица, не прилагат ал. 5 и 6.

(9) Когато в нарушение на условието по 
ал. 2, т. 2 и 3 или по ал. 5 данъчното облек-
чение по чл. 22в и/или чл. 22г от Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица 
е ползвано авансово чрез повече от един ра-
ботодател и/или от повече от едно лице, всяко 
от лицата, ползвали авансово облекченията, 
дължи частта от данъка, съответстваща на 
размера на ползваното облекчение.

§ 8. (1) Производителите на електрическа 
енергия със съоръжения за производство на 
електрическа енергия с инсталирана мощ-
ност над 1 MW, чиито пазарни приходи са 
получени от продажбата на електроенергия, 
произведена от източници по чл. 7, параграф 1 
от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 
6 октомври 2022 г. относно спешна намеса 
за справяне с високите цени на енергията 
(ОВ, LI 261/1 от 7 октомври 2022 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) 2022/1854“, и за 
енергия, произведена от въглища и водно-
електрически централи съгласно чл. 8, па-
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раграф 1, букви „в“ и „д“ от Регламент (ЕС) 
2022/1854, внасят във Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ целеви внос-
ки, представляващи положителната разлика 
между пазарните приходи без данък върху 
добавената стойност и определения таван на 
приходите, изчислен при прилагане на стой-
ностите за съответния тип производител, с 
период на доставка от 1 декември 2022 г. до 
30 юни 2023 г., с изключение на сделките с 
балансираща енергия, необходима за нуж-
дите за балансиране на електроенергийната 
система от ЕСО ЕАД. Размерът на целевата 
вноска се изчислява за всяка сделка.

(2) Стойностите, които служат за изчисля-
ване на тавана на приходите за съответния 
тип производител по ал. 1, се определят с 
акт на Министерския съвет. 

(3) Производителите със съоръжения за 
производство на електрическа енергия с 
инсталирана мощност над 1 MW с договор 
за компенсиране с премии, в сила към 8 ок-
томври 2022 г., чиито пазарни приходи са 
получени от продажбата на електроенергия, 
произведена от източници по чл. 7, параграф 1 
от Регламент (ЕС) 2022/1854, внасят във Фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“ 
целеви вноски от пазарните приходи от всяка 
сделка без данък върху добавената стойност, 
сключена по свободно договорени цени с 
период на доставка от 1 декември 2022 г. до 
30 юни 2023 г., с изключение на сделките с 
балансираща енергия. Размерът на целевата 
вноска от всяка сделка се изчислява като:

1. положителната разлика между пазар-
ните приходи по свободно договорени цени 
(постигната пазарна цена) по съответната 
сделка без данък върху добавената стойност 
и определения таван на приходите, изчис-
лен при прилагане на прогнозната пазарна 
цена по ценовото решение на Комисията 
за енергийно и водно регулиране, с което 
е определена действащата премия за съот-
ветния производител, за производители, за 
които размерът на тази премия е различен 
от 0,00 лв./MWh без данък върху добавената 
стойност, и

2. 90 на сто от положителната разлика 
между пазарните приходи по свободно дого-
ворени цени (постигната пазарна цена) по съ-
ответната сделка без данък върху добавената 
стойност и определения таван на приходите, 
изчислен при прилагане на определената с 
решение на Комисията за енергийно и водно 
регулиране преференциална цена съгласно 
договора за компенсиране с премии, за про-
изводители, за които определеният размер 
на действащата премия е 0,00 лв./MWh без 
данък върху добавената стойност.

(4) Общественият доставчик внася във 
Фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“ целеви вноски от всяка сделка, 

сключена по свободно договорени цени с 
период на доставка от 1 декември 2022 г. до 
30 юни 2023 г., с изключение на сделките с 
балансираща енергия. Размерът на целевата 
вноска от всяка сделка се изчислява като 
положителна разлика между пазарните при-
ходи без данък върху добавената стойност 
и покупната цена за количество продадена 
електрическа енергия, увеличена с 18 на сто.

(5) Търговците на електрическа енергия 
внасят във Фонд „Сигурност на електроенер-
гийната система“ целеви вноски за сключе-
ните по свободно договорени цени сделки за 
периода от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г. 
Размерът на целевата вноска се изчислява 
като положителна разлика между приходите 
без данък върху добавената стойност и всички 
разходи, свързани с покупката и продажба-
та на количествата електрическа енергия, 
увеличени с 10 на сто за сключени сделки 
с клиенти на едро по смисъла на § 1, т. 27в 
от допълнителните разпоредби на Закона за 
енергетиката и 15 на сто за сключени сделки 
с крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г 
от допълнителните разпоредби на Закона 
за енергетиката, за периода от 1 декември 
2022 г. до 30 юни 2023 г.

(6) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 се 
дължат за сделки с място на изпълнение на 
територията на страната, вътреобщностни 
доставки и износ.

(7) Производителите на електрическа енер-
гия по ал. 1 и 3 и общественият доставчик 
по ал. 4 до 15-о число на месеца:

1. подават във Фонд „Сигурност на елек-
троенергийната система“ декларация по об-
разец, утвърден от министъра на финансите, 
за всичките си пазарни приходи от продадена 
електрическа енергия по свободно договорени 
цени, както и за дължимите целеви вноски 
по ал. 1, 3 и 4 за предходния месец;

2. внасят във Фонд „Сигурност на елек-
троенергийната система“ целевите вноски по 
ал. 1, 3 и 4 за предходния месец.

(8) Търговците на електрическа енергия 
по ал. 5:

1. подават във Фонд „Сигурност на електро-
енергийната система“ декларация по образец, 
утвърдена от министъра на финансите, за 
всичките си приходи от продадена електри-
ческа енергия по свободно договорени цени, 
разходите, свързани с покупката и продажбата 
на тези количества електрическа енергия, 
както и размера на дължимите целеви вноски 
върху тези приходи:

а) в срок до 15 април 2023 г. – за периода 
от 1 декември 2022 г. до 31 март 2023 г.;

б) в срок до 15 юли 2023 г. – за периода 
от 1 април 2023 г. до 30 юни 2023 г.;

2. внасят във Фонд „Сигурност на елек-
троенергийната система“ целевите вноски по 
ал. 5 за периодите по т. 1.
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(9) Фонд „Сигурност на електроенергий-
ната система“ начислява задълженията на 
производителите, обществения доставчик 
и търговците на електрическа енергия въз 
основа на декларираните от тях данни.

(10) Фонд „Сигурност на електроенер-
гийната система“ изпраща ежемесечно до 
20-о число на месеца подадените деклара-
ции по предходните алинеи на Национал-
ната агенция за приходите. Националната 
агенция за приходите извършва проверка 
относно достоверността на декларираните 
по ал. 7 и 8 данни и при констатиране на 
разминавания уведомява фонда, за да ко-
ригира начислените задължения на лицата 
по ал. 1, 3, 4 и 5.

(11) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 се 
признават за текущи разходи за дейността 
за целите на данъчното облагане на про-
изводителите, търговците на електрическа 
енергия и обществения доставчик.

(12) Производителите, търговците на 
електрическа енергия и общественият дос-
тавчик могат да правят авансови вноски по 
целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5.

(13) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 
не са свързани с наложени задължения към 
обществото и не могат да бъдат предявени 
за компенсиране по смисъла на чл. 35 от 
Закона за енергетиката.

(14) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 и 
целево предоставени средства по чл. 36д, 
ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката се из-
ползват за покриване на разходи по чл. 36б, 
ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката по 
приети от Министерския съвет програми, 
разработени при спазване на разпоредбите 
на чл. 10 на Регламент (ЕС) 2022/1854.

(15) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 
са публични държавни вземания, като 
невнесените в срок вноски се установяват и 
събират по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс от органите на Нацио-
налната агенция за приходите.

(16) За невнесените в срок целеви вноски 
по ал. 1, 3, 4 и 5 се дължат лихви съгласно 
Закона за лихвите върху данъци, такси и 
други подобни държавни вземания.

(17) Фонд „Сигурност на електроенергий-
ната система“ може да прихваща вземанията 
си за целеви вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 срещу 
задължението си за заплащане на премия 
по чл. 36и от Закона за енергетиката въз 
основа на акт за прихващане на вземанията, 
издаден от председателя на фонда.

(18) На лице, което е длъжно, но не пода-
де декларация по ал. 7 и 8 или не я подаде 
в срок, се налага имуществена санкция в 
размер от 10 000 до 20 000 лв.

(19) На лице, което е длъжно, но не внесе 
в срок целева вноска по ал. 1, 3, 4 и 5, се 
налага имуществена санкция в размер на 
10 на сто от дължимата вноска.

(20) Актовете за установяване на на-
рушението по ал. 18 и 19 се съставят от 
длъжностни лица, определени от минис-
търа на енергетиката, а наказателните 
постановления се издават от министъра на 
енергетиката.

(21) Установяването на нарушенията 
по ал. 18 и 19, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постано-
вления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания.

§ 9. В 15-дневен срок от влизането в 
сила на този закон Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие, операторите на елек-
тропреносната и електроразпределителни-
те мрежи и търговците на електрическа 
енергия подават във Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ информация 
за задължените лица по § 8, ал. 1, 3 и 4. 

§ 10. В Закона за корпоративното подо-
ходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; 
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 
106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., 
бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 
2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 
68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 
от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., 
бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 
97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 
и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 
2019 г., бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107 и 110 от 
2020 г., бр. 14 и 21 от 2021 г. и бр. 8, 14, 17, 
25, 51, 99 и 100 от 2022 г.) се правят след-
ните изменения:

1. В чл. 209, ал. 1 думите „80 лв.“ се 
заменят с „200 лв.“.

2. В чл. 214, ал. 2 думите „80 лв.“ се за-
менят с „200 лв.“.

§ 11. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., 
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 
от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 
и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 
1998 г.; Решение № 11 на Конституцион-
ния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., 
бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 
110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 
и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., 
бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 
от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 
от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., 
бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 
103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; 
Решение № 12 на Конституционния съд от 
2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 
101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., 
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 487 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират по Закона за 
експортния контрол на продукти, свързани 
с отбраната, и на изделия и технологии с 
двойна употреба, приета с Постановление 
№ 138 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2012 г.; 
изм. и доп., бр. 40 от 2015 г., бр. 34 от 2021 г. 

и бр. 53 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. за разглеждане на заявление за изда-

ване на лиценз за износ и внос на продукти, 
свързани с отбраната – 150 лв.;“.

2. Създават се нови т. 2 – 5:

бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 
104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 
61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 
от 2016 г., бр. 85, 86 и 96 от 2017 г., бр. 102 
от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 
2018 г., бр. 79 от 2019 г., бр. 13, 28, 44, 64, 
104, 107 и 109 от 2020 г. и бр. 25, 51, 58 и 62 
от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 163 ал. 10 се изменя така:
„(10) Със съгласието на майката след 

навършване на 6-месечна възраст на детето, 
отпускът по ал. 1 за остатъка до 410 дни 
може да се ползва вместо нея от бащата 
или от един от родителите на майката или 
на бащата, когато работят по трудово пра-
воотношение.“ 

2. В чл. 164б ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато детето е осиновено от съпрузи, 

отпускът по ал. 1 със съгласието на осино-
вителката може да се ползва вместо нея от 
осиновителя или от един от родителите на 
осиновителката или на осиновителя след 
изтичане на 6 месеца от деня на предаване 
на детето за осиновяване, но не по-късно 
от навършване на 5-годишната му възраст, 
когато работят по трудово правоотношение.“

§ 12. В Закона за радиото и телевизията 
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 
37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 
от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 
и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; 
Решение № 8 на Конституционния съд от 
2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 
2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 
2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 
63, 75, 92 и 99 от 2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103 
и 106 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 68, 104 
и 109 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г. и бр. 8 от 
2022 г.) в § 2 от преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „2022 г.“ се заменят с 
„2023 г.“.

2. В ал. 2 думите „2022 г.“ се заменят с 
„2023 г.“.

3. В ал. 4 думите „2023 г.“ се заменят с 
„2024 г.“.

§ 13. В Закона за социалните услуги (обн., 
ДВ, бр. 24 от 2019 г.; изм., бр. 101 от 2019 г.; 
Решение № 9 на Конституционния съд от 
2020 г. – бр. 65 от 2020 г.; изм., бр. 71 и 110 
от 2020 г., бр. 14 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.) 
в преходните и заключителните разпоредби 
се правят следните изменения:

1. В § 36, ал. 1 думите „2022 г.“ се заме-
нят с „2023 г.“.

2. В § 45, т. 1 думите „2022 г.“ се заменят 
с „2023 г.“.

§ 14. (1) В срока по чл. 1 не се заплаща 
такса за ползване на финансирана от дър-
жавния бюджет асистентска подкрепа по 
чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги.

(2) Такса за ползване на услуга по ал. 1, 
заплатена в периода от 1 януари 2023 г. 
до обнародването на закона в „Държавен 
вестник“, се възстановява служебно.

§ 15. За финансиране на разходите и 
трансферите Министерският съвет не може 
да използва средствата по единната сметка 
на Държавен фонд за гарантиране устой-
чивост на държавната пенсионна система 
и средствата по програми и проекти на 
Европейския съюз.

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 
2023 г., с изключение на:

1. параграф 2, който влиза в сила от деня 
на обнародването на закона в „Държавен 
вестник“;

2. параграф 8, който влиза в сила от 
1 декември 2022 г.;

3. параграф 10, който влиза в сила от 
влизането в сила на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2023 г.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 23 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Вежди Рашидов

8343
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„2. за разглеждане на заявление за издаване 
на лиценз за транспортиране на продукти, 
свързани с отбраната – 150 лв.;

3. за разглеждане на заявление за издава-
не на сертификат за получател на продукти, 
свързани с отбраната – 150 лв.;

4.  за разглеждане на заявление за издаване 
на удостоверение за регистрация за трансфер 
на продукти, свързани с отбраната – 150 лв.;

5.  за разглеждане на заявление за из-
даване на удостоверение за регистрация за 
брокерска дейност с продукти, свързани с 
отбраната – 150 лв.;“.

3. Досегашната т. 2 става т. 6 и се изменя 
така:

„6. за разглеждане на заявление за измене-
ние и/или допълнение на лиценз за износ и внос 
на продукти, свързани с отбраната – 150 лв.;“.

4. Създават се нови т. 7 – 10:
„7. за разглеждане на заявление за изменение 

и/или допълнение на лиценз за транспортиране 
на продукти, свързани с отбраната – 150 лв.;

8. за разглеждане на заявление за изменение 
и/или допълнение на сертификат за получател 
на продукти, свързани с отбраната – 150 лв.;

9. за разглеждане на заявление за изменение 
и/или допълнение на удостоверение за регис-
трация за трансфер на продукти, свързани с 
отбраната – 150 лв.;

10. за разглеждане на заявление за изме-
нение и/или допълнение на удостоверение за 
регистрация за брокерска дейност с продукти, 
свързани с отбраната – 150 лв.;“.

5. Досегашните т. 3 – 7 стават съответно 
т. 11 – 15.

6. Досегашната т. 8 става т. 16 и се изменя 
така:

„16. за издаване на изменен и/или допълнен 
лиценз за износ и внос на продукти, свързани 
с отбраната – 50 на сто от съответната такса 
за първоначално издаване;“.

7. Създават се т. 17 – 20:
„17. за издаване на изменен и/или допълнен 

лиценз за транспортиране на продукти, свър-
зани с отбраната – 50 на сто от съответната 
такса за първоначално издаване;

18. за издаване на изменен и/или допълнен 
сертификат за получател на продукти, свър-
зани с отбраната – 50 на сто от съответната 
такса за първоначално издаване;

19. за издаване на изменено и/или допълнено 
удостоверение за регистрация за трансфер на 
продукти, свързани с отбраната – 50 на сто от 
съответната такса за първоначално издаване;

20. за издаване на изменено и/или допълне-
но удостоверение за регистрация за брокерска 
дейност с продукти, свързани с отбраната – 50 
на сто от съответната такса за първоначално 
издаване.“

§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. за разглеждане на заявление за издаване 

на удостоверение за регистрация за износ и 

трансфер на изделия и технологии с двойна 
употреба – 50 лв.;“.

2. Създава се нова т. 2:
„2. за разглеждане на заявление за издаване 

на удостоверение за регистрация за извършване 
на брокерска дейност с изделия и технологии 
с двойна употреба – 50 лв.;“.

3. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя 
така:

„3. за разглеждане на заявление за изме-
нение и/или допълнение на регистрация за 
износ и трансфер на изделия и технологии с 
двойна употреба – 50 лв.;“.

4. Създава се нова т. 4:
„4. за разглеждане на заявление за изме-

нение и/или допълнение на регистрация за 
извършване на брокерска дейност с изделия 
и технологии с двойна употреба – 50 лв.;“.

5. Досегашните т. 3 и 3а стават съответно 
т. 5 и 6.

6. Досегашната т. 4 става т. 7 и се изменя 
така:

„7. за издаване на изменено и/или допъл-
нено удостоверение за регистрация за износ 
и трансфер на изделия и технологии с двойна 
употреба – 50 на сто от съответната такса за 
първоначално издаване;“.

7. Създава се т. 8:
„8. за издаване на изменено и/или до-

пълнено удостоверение за регистрация за 
извършване на брокерска дейност с изделия и 
технологии с двойна употреба – 50 на сто от 
съответната такса за първоначално издаване.“

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8330

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 488 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 
2022 г. във връзка с увеличаване капитала 

на търговско дружество

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2022 г. 
за допълнителни плащания в частта на фи-
нансирането на бюджетното салдо за сметка 
на централния бюджет в размер 4 263 420 лв. 
за увеличаване капитала на „Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение 
и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, 
гр. София.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
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Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич-
ните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата 
на приемането му.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8336

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 489 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер чрез 
бюджета на Министерството на образовани-
ето и науката за Националната художествена 

академия – София, за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер 10 000 000 лв. чрез бюджета на Ми-
нистерството на образованието и науката за 
2022 г. за Националната художествена акаде-
мия – София, за разширение и реконструкция 
на сградата на ул. „Шипка“ № 1 – Северен 
учебен корпус.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и бюджета на Национал-
ната художествена академия – София, и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката и на ректора на Националната худо-
жествена академия – София.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8337

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 490 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Агенцията за ядрено регулиране 

за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи по бюджета на Агенцията за ядрено 
регулиране за 2022 г. в размер 29 500 лв. 
за увеличение на възнагражденията на 
персонала.

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

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по функционална област 
„Регулация на ядрената безопасност и ради-
ационната защита на Република България“, 
бюджетна програма „Регулиране и контрол 
на ядрената безопасност и радиационната 
защита на Република България“, по бюджета 
на Агенцията за ядрено регулиране за 2022 г.

Чл. 3. (1) Председателят на Агенцията за 
ядрено регулиране да определи считано от 
1 декември 2022 г. нов размер на основните 
индивидуални месечни заплати на служи-
телите в Агенцията за ядрено регулиране.

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

Чл. 4. Председателят на Агенцията за 
ядрено регулиране да извърши съответни-
те промени по бюджета на Агенцията за 
ядрено регулиране за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 109, ал. 3 от Закона за публич-
ните финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на председателя на Агенцията 
за ядрено регулиране.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8338
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 491 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер чрез 
бюджета на Министерството на образовани-
ето и науката за Българската академия на 

науките за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер 653 535 лв. чрез бюджета на Ми-
нистерството на образованието и науката за 
2022 г. за Българската академия на науките за 
финансиране на дейностите по Националния 
план за квантова комуникационна инфра-
структура на Република България.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и по бюджета на Бъл-
гарската академия на науките и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката и на председателя на Българската 
академия на науките.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8339

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 492 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на енергетиката 

за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер до 450 000 000 лв. по бюджета на 
Министерството на енергетиката за 2022 г. за 
компенсация на високите цени на енергийните 
ресурси и горивата.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на енергетиката за 2022 г. по „Политика 
в областта на устойчивото и конкурентоспособ-
но енергийно развитие“, бюджетна програма 
„Устойчиво енергийно развитие“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

(3) Икономията по показателите по ал. 2 
не може да се използва за поемането на нови 
ангажименти и нови задължения за разходи 
за други цели.

Чл. 3. (1) За извършване на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 се използва сметка за чужди 
средства на Министерството на енергетиката.

(2) Преведените до 31 декември 2022 г. по 
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпъл-
нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на енергети-
ката за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на енергетиката да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на енергетиката за 2022 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на енергетиката.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 493 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството за 2022 г. 
в размер 472 760 лв. за дължими плащания 
към бенефициенти по влезли в сила съдебни 
решения за отменени финансови корекции.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2022 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджетна програма 
„Ефективна администрация и координация“ 
по бюджета на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Когато плащанията по влезли в сила 
съдебни решения за отменени финансови ко-
рекции са към бюджетни организации, могат 
да се извършат промени по реда на чл. 110, 
ал. 4 и 6 и/или чл. 112, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси.

Чл. 4. Mинистърът на регионалното раз-
витие и благоустройството да извърши съот-
ветните промени по бюджета си за 2022 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8341

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494 
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г., свързани с процеса на 
присъединяване към Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 

дължими към Секретариата на ОИСР

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. в размер 7 531 683 лв. за 
покриване на разходи по процеса на присъе-
диняване на Република България към ОИСР, 
дължими към Секретариата на ОИСР.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят, 
както следва:

1. за сметка на преструктуриране на раз-
ходи/трансфери по централния бюджет за 
2022 г. – 2 822 263 лв.;

2. за сметка на предвидените разходи по 
централния бюджет за 2022 г. за изпълнение 
на политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г. – 4 709 420 лв.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на активната двустранна и многостранна 
дипломация“, бюджетна програма „Междуна-
родно сътрудничество и глобални политики“, 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 11.2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на приемането му.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8342

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 495 
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, ко-
ито се събират за преминаване и ползване 
на републиканската пътна мрежа, приета 
с Пос тановление № 370 на Министерския 
съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; 
изм., бр. 16 от 2020 г., бр. 49 от 2022 г.; попр., 

бр. 51 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 25, ал. 1 се правят следните 
изменения: 

1. В т. 1 думите „от 1 юли до 31 декември 
2022 г. включително“ се заменят с „от 1 юли 
2022 г. до 30 юни 2023 г. включително“.

2. В т. 2 думите „считано от 1 януари 2023 г.“ 
се заменят със „считано от 1 юли 2023 г.“.
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Излагат се съображения, че в случая напълно 
произволно е определен размерът на таксата, 
без да е извършен анализ, калкулация и раз-
ходо-оправдателна сметка за необходимите 
материално-технически и административни 
разходи по предоставяне на услугата, което 
противоречи и на чл. 2, ал. 2, изр. трето от 
Закона за държавните такси (ЗДТ). Моли съда 
да постанови решение, с което да обяви за 
нищожна или евентуално да отмени оспоре-
ната разпоредба от Заповед № АД-850-05-203 
от 27.09.2018 г. на председателя на Народното 
събрание, както и да му бъдат присъдени 
разноски по делото.

Ответникът – председателят на Народното 
събрание на Република България, редовно 
призован, чрез процесуалния си представител 
юрк. Григорова, оспорва жалбата и изразява 
становище за нейната неоснователност.

Представителят на Върховната админис-
тративна прокуратура изразява становище за 
основателност на жалбата.

Върховният административен съд, състав на 
второ отделение, с оглед събраните по делото 
доказателства и доводите на страните приема 
за установено от фактическа страна следното:

С докладна записка рег. № АД856-14-
12/27.09.2018 г. директорът и главен редактор 
на „Държавен вестник“ е представил на пред-
седателя на Народното събрание проект на 
заповед за определяне цената на отделен брой 
„Държавен вестник“, цените на абонамент, 
както и размера на таксите за обнародване в 
неофициалния раздел на „Държавен вестник“ 
и за публикуване на електронната страница 
на обявления за концесии, считано от 1 яну-
ари 2019 г.

Със Заповед № АД-850-05-203 от 27.09.2018 г. 
на председателя на Народното събрание, 
издадена на основание чл. 9, ал. 2 и чл. 15 
от Закона за „Държавен вестник“ (ЗДВ), са 
определени цената на отделен брой „Държавен 
вестник“, цената на абонамент за „Държавен 
вестник“, размерът на таксите за обнародване 
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ 
и размерът на таксата за публикуване на елек-
тронната страница на „Държавен вестник“ за 
всяка една публикация на обявление за конце-
сии по Закона за концесиите, както и цената за 
получаване на брой на „Държавен вестник“ по 
електронен път в деня на отпечатването му и 
пускането му за разпространение без право на 
препродаване и преотстъпване на получената 
информация и без право на разпространение 
на съдържанието на вестника. С т. 4, буква 
„а“ от заповедта считано от 1 януари 2019 г. е 
определен размер на таксата за обнародване в 
неофициалния раздел на „Държавен вестник“ 
за призовки на съдилищата, за обявяване 
на конкурси, за обявления и съобщения на 

Заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 142 на Минис-

терския съвет от 2022 г. за изменение на 
Тарифата за таксите, които се събират за 
преминаване и ползване на републиканската 
пътна мрежа, приета с Постановление № 370 
на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, 
бр. 49 от 2022 г.; попр., бр. 51 от 2022 г.), § 8 
от заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 8. Постановлението влиза в сила от 
1 юли 2022 г. с изключение на § 1, който влиза 
в сила от 1 януари 2023 г., и § 4 и 6, които 
влизат в сила от 1 юли 2023 г.“

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2023 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

8353

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

ВЪРХОВЕН 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 4603 
от 13 май 2022 г.

по административно дело № 572 от 2022 г.

Върховният административен съд на Репуб-
лика България – второ отделение, в съдебно 
заседание на трети май две хиляди и два-
десет и втора година в състав: председател: 
Илияна Дойчева, членове: Мариета Милева, 
Бранимира Митушева, при секретар Илияна 
Иванова и с участието на прокурора Емил 
Георгиев изслуша докладваното от съдията 
Бранимира Митушева по административно 
дело № 572/2022 г.

Производството е по реда на чл. 185 и 
следващите от Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на П. Запрянов от 
Димитровград, представляван от адв. Бойчев, 
против разпоредбата на т. 4, буква „а“ в частта 
„с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.“ 
от Заповед № АД-850-05-203 от 27.09.2018 г. 
на председателя на Народното събрание на 
Република България.

В жалбата се излагат доводи за незако-
носъобразност на оспорената разпоредба. 
Жалбоподателят поддържа, че при приемане 
на подзаконовия нормативен акт са допуснати 
съществени нарушения на административ-
нопроизводствените правила, тъй като не са 
изпълнени изискванията на чл. 26 и чл. 28 
от Закона за нормативните актове (ЗНА). 
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министерства, други ведомства на бюджетна 
издръжка, общини и техни органи с обем до 
1/2 стандартна страница в размер 20 лв.

В приложено по делото писмо изх. № АД-
47-255-00-34/12.01.2022 г. на главния секретар 
на Народното събрание е посочено, че опре-
делената в т. 4, буква „а“, в частта „с обем 
до 1/2 стандартна страница“ от обжалваната 
заповед такса за обнародване в размер 20 лв. 
не е променяна, считано от 1.01.2008 г., въп-
реки настъпилото повишение на цените и 
инфлацията.

При така установените факти Върховният 
административен съд, състав на второ отде-
ление, като извърши цялостна проверка за 
законосъобразността на оспорения подзако-
нов нормативен акт, достигна до следните 
правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима като 
подадена от надлежен субект, чиито права, 
свободи или законни интереси са засегнати от 
подзаконовия нормативен акт, съобразявайки 
разпоредбите на чл. 186, ал. 1 от АПК, срещу 
текст от подзаконов нормативен акт, подлежащ 
на съдебен контрол в съответствие с чл. 185, 
ал. 2 и чл. 187, ал. 1 от АПК.

Настоящият съдебен състав намира, че 
обжалваната заповед по своето естество пред-
ставлява нормативен административен акт 
по смисъла на чл. 75, ал. 1 от АПК. Според 
определението, съдържащо се в тази разпоред-
ба, нормативните административни актове са 
подзаконови административни актове, които 
съдържат административноправни норми, от-
насят се за неопределен и неограничен брой 
адресати и имат многократно правно действие. 
Оспореният пред съда акт отговаря на всички 
изисквания по чл. 75 от АПК, тъй като съдържа 
административноправни норми, определящи 
дължимите суми за обнародване в „Държавен 
вестник“ и абонамент, които нормативи се 
отнасят за неопределен и неограничен брой 
адресати. Адресатите на акта не са персо-
нално определени или ограничени. Заповедта 
има многократно правно действие, тъй като 
приложението на нормативите за такса не 
се изчерпва с еднократно действие нито по 
отношение на конкретния правен субект – ад-
ресат на определена норма от заповедта, нито 
във времево отношение. Обстоятелството, 
че актът е озаглавен „заповед“, не променя 
неговата правна същност, която се определя 
от съдържанието му, а не от наименованието. 
Поради това определянето на оспорената за-
повед като нормативен административен акт 
не е изключено от разпоредбата на чл. 7 от 
ЗНА, в която са изброени видове подзаконови 
нормативни актове и в които не е включен 
акт с наименование „заповед“.

Налице е и правен интерес за жалбопода-
теля да оспори подзаконовия нормативен акт, 
доколкото правото на оспорване принадлежи 

на гражданите, организациите и органите, 
чиито права, свободи или законни интереси 
са засегнати или могат да бъдат засегнати 
от него или за които той поражда права и 
задължения. Правният интерес на П. Запря-
нов е обоснован с обстоятелството, че той по 
редица дела, в които участва като оспорващ, 
заплаща такса от 20 лв. за обнародване в не-
официалния раздел на „Държавен вестник“ 
на призовки на съдилищата. Посоченото 
обстоятелство обуславя правния интерес на 
жалбоподателя за оспорване на конкретната 
разпоредба от заповедта, доколкото същата 
засяга негов личен интерес.

Разгледана по същество, жалбата е осно-
вателна по следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съ-
дебно производство е разпоредбата на т. 4, 
буква „а“ в частта „с обем до 1/2 стандартна 
страница – 20 лв.“ от Заповед № АД-850-05-203 
от 27.09.2018 г. на председателя на Народното 
събрание. Оспореният подзаконов нормативен 
акт е издаден от изрично овластен от закона 
орган – в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ЗДВ, 
съгласно който за обнародване на обявленията, 
съобщенията, поканите и другите известия 
в неофициалния раздел се заплаща такса, 
чийто размер се определя от председателя на 
Народното събрание с разпореждане. Актът 
е издаден и в изискуемата писмена форма, и 
при спазване на изискването за обнародване в 
„Държавен вестник“ (бр. 81 от 2018 г.), поради 
което липсват основания за прогласяване на 
нищожността му, каквото искане е направил 
жалбоподателят в жалбата си.

Настоящата съдебна инстанция намира 
обаче, че в производството по издаване на 
оспорения нормативен акт е допуснато същест-
вено нарушение на процесуалните правила и 
наведените в този смисъла доводи от жалбо-
подателя се явяват основателни. От приетите 
по делото писмени доказателства безспорно се 
установява, че при издаване на процесния акт 
не са спазени изискванията на разпоредбата 
на чл. 26 от ЗНА. Съгласно чл. 26, ал. 2, 3 и 
4 от ЗНА в процеса по изработване на проект 
на нормативен акт се провеждат обществени 
консултации с гражданите и юридическите 
лица, като преди внасянето на проект на 
нормативен акт за издаване или приемане от 
компетентния орган съставителят на проек-
та го публикува на интернет страницата на 
съответната институция заедно с мотивите, 
съответно доклада, и предварителната оценка 
на въздействието по чл. 20 и се определя срок 
за предложения и становища по публикуваните 
проекти, който е не по-кратък от 30 дни, и 
само при изключителни случаи съставителят 
на проекта може да определи друг срок, но не 
по-кратък от 14 дни. Изрично с разпоредбата 
на чл. 26, ал. 5 от ЗНА е регламентирано 
задължение за съставителя на проекта след 
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приключването на обществената консултация 
и преди приемането, съответно издаването 
на нормативния акт, да публикува на интер-
нет страницата на съответната институция 
справка за постъпилите предложения заедно 
с обосновка за неприетите предложения. В 
конкретния случай към представената препис-
ка липсват каквито и да е доказателства за 
спазване на цитираните изисквания на чл. 26 
от ЗНА при приемане на процесния подзаконов 
нормативен акт. Трайна и непротиворечива е 
съдебната практика, че целта на разпоредбата 
на чл. 26 от ЗНА е да се даде възможност на 
заинтересованите лица да упражнят правото 
си на участие в производството по подготовка 
на актове, засягащи техни законни интере-
си. Своевременното съобщаване на проекта 
и мотивите за изработването му цели да 
осигури реализиране на предоставената от 
закона възможност за изразяване на мнения 
и становища на заинтересованите лица. Лип-
сата на публикуване на интернет страницата 
и възможност за заинтересованите лица да 
дадат становища и предложения по проекта 
в конкретния случай не се санира от твър-
денията на процесуалния представител на 
ответника, че таксата в размер на 20 лв. е 
останала непроменена от 2008 г. насам. Раз-
поредбата на чл. 26 от ЗНА следва да бъде 
тълкувана в съответствие с чл. 77 от АПК, 
задължаващ компетентния орган да издаде 
нормативен акт, след като обсъди проекта за-
едно с представените становища, предложения 
и възражения. От своя страна неизпълнението 
на изискванията на чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от ЗНА 
е довело и до неизпълнение на изискването 
на чл. 26, ал. 1 от ЗНА – изработването на 
проекта да е при спазване на принципите на 
предвидимост, откритост и съгласуваност.

Разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА урежда 
изисквания за мотиви, съответно доклад, към 
подзаконовите административни актове, като 
проектът за нормативен акт заедно с моти-
вите, съответно доклада, и предварителната 
оценка на въздействието по чл. 20 се внасят 
за обсъждане и приемане от компетентния 
орган. Мотивите, съответно докладът, задъл-
жително следва да съдържат: 1. причините, 
които налагат приемането; 2. целите, които 
се поставят; 3. финансовите и други средства, 
необходими за прилагането на новата уред-
ба; 4. очакваните резултати от прилагането, 
включително финансовите, ако има такива; 
5. анализ за съответствие с правото на Ев-
ропейския съюз. Спазването на посоченото 
съдържание на мотивите, съответно доклада, 
които налагат приемането на нормативния 
акт, е от съществено значение, което е видно 
от императивната разпоредба на чл. 28, ал. 4 
от ЗНА, съгласно която проект на нормати-
вен акт, към който не са приложени мотиви, 
съответно доклад, според посочените изисква-

ния, не се обсъжда от компетентния орган. В 
приложената административна преписка не 
се съдържат мотиви, съответно доклад, които 
да са с изискуемото се по закон съдържание. 
Мотиви относно процесната разпоредба не се 
съдържат и в представената като част от ад-
министративната преписка докладна записка 
рег. № АД856-14-12/27.09.2018 г. на директора 
и главен редактор на „Държавен вестник“, 
която и като съдържание не отговаря на из-
искванията, разписани в чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

Неспазването на законовите разпоредби на 
чл. 26 и чл. 28 от ЗНА представлява същест-
вено нарушение на административнопроиз-
водствените правила, тъй като не позволява 
на заинтересованите страни да формират 
становище относно мотивите на органа, както 
и да участват ефективно в производството 
по приемането на акта, което води до невъз-
можност да бъдат спазени принципите, при 
които се изработва проект на нормативен 
акт, а именно – необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабил-
ност. Допуснатото съществено процесуално 
нарушение на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА при из-
даването на процесния подзаконов нормативен 
акт съставлява самостоятелно основание за 
отмяната на оспорената разпоредба на т. 4, 
буква „а“ в частта „с обем до 1/2 стандартна 
страница – 20 лв.“ като незаконосъобразна 
на основание чл. 196 във връзка с чл. 146, 
т. 3 от АПК.

С оглед изхода на делото и на основание 
чл. 196 във връзка с чл. 143, ал. 1 от АПК 
ответникът следва да бъде осъден да заплати 
на жалбоподателя направените и своевременно 
поискани по делото разноски в размер 21,08 лв. 
такса за обнародване в „Държавен вестник“ 
и такса превод, 10,97 лв. внесена държавна 
такса и такса превод, както и 1800 лв. реално 
заплатено адвокатско възнаграждение в брой 
съгласно вписването в договора за правна 
защита и съдействие от 7.01.2022 г.

Воден от горното и на основание чл. 193, 
ал. 1, предл. второ от АПК, Върховният ад-
министративен съд, второ отделение,

Р Е Ш И :

Отменя разпоредбата на т. 4, буква „а“ 
в частта „с обем до 1/2 стандартна страни-
ца – 20 лв.“ от Заповед № АД-850-05-203 от 
27.09.2018 г. на председателя на Народното 
събрание на Република България.

Осъжда Народното събрание на Република 
България да заплати на П. Запрянов, с [ЕГН], 
сумата в размер 1832,05 лв. (хиляда осем-
стотин тридесет и два лева и пет стотинки), 
представляваща разноски по делото.
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Решението може да се обжалва с касационна 
жалба в 14-дневен срок от съобщението до 
страните пред петчленен състав на Върховния 
административен съд.

Председател: 
Георги Чолаков

8322

РЕШЕНИЕ № 11573 
от 14 декември 2022 г.

по административно дело № 6334 от 2022 г.

Върховният административен съд на Репу-
блика България – петчленен състав – II коле-
гия, в съдебно заседание на десети ноември 
две хиляди и двадесет и втора година в състав 
председател: Галина Солакова, членове: Пав-
лина Найденова, Калина Арнаудова, Хайгухи 
Бодикян, Десислава Стоева, при секретар 
Светла Панева и с участието на прокурора 
Куман Куманов изслуша докладваното от съ-
дията Калина Арнаудова по административно 
дело № 6334/2022 г. 

Производството е по чл. 208 и сл. от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, пода-
дена от председателя на Народното събрание 
на Република България (НС), срещу Решение 
№ 4603 от 13.05.2022 г. на Върховния адми-
нистративен съд (ВАС), второ отделение, по 
адм. дело № 572/2022 г.

С решението е отменена разпоредбата на 
т. 4, буква „а“ в частта „с обем до 1/2 стандарт-
на страница – 20 лв.“ от Заповед № АД-850-
05-203 от 27.09.2018 г. на председателя на НС.

Касационният жалбоподател – председа-
телят на Народното събрание на Република 
България, счита решението за постановено в 
нарушение на материалния закон – отмени-
телно основание по чл. 209, т. 3 АПК.

Излага, че за да постанови решението си, 
тричленният състав на ВАС е приел, че обжал-
ваната заповед по естеството си представлява 
нормативен административен акт по смисъла 
на чл. 75, ал. 1 АПК и при издаването му не 
са спазени изискванията на чл. 26 и чл. 28, 
ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). 
Сочи, че заповедта е издадена от изрично 
овластен за това орган – председателя на 
НС, в съответствие с чл. 9, ал. 2 от Закона 
за „Държавен вестник“ (ЗДВ). Тя съдържа 
изискуемите от закона реквизити, посочени са 
основанията за издаването є и е обнародвана 
в „Държавен вестник“ (ДВ).

Посочва, че НС самоорганизира дейността 
си, като съгласно чл. 73 от Конституцията на 
Република България (КРБ) „Организацията 
и дейността на Народното събрание се осъ-
ществяват въз основа на Конституцията и 
на правилник, приет от него“. Според чл. 1, 
ал. 2 ЗДВ „Държавен вестник“ се издава от 

Народното събрание. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 7 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание (ПОДНС, обн., ДВ, 
бр. 69/2005 г.), действал към датата на изда-
ване на процесната заповед, „председателят 
на Народното събрание осъществява контрол 
върху издаването на „Държавен вестник“, 
както и другите правомощия по Закона за 
„Държавен вестник“. Редът за издаване на 
ДВ, в това число и на процесната заповед, е 
определен в цитираните специални актове, без 
да са поставени допълнителни изисквания.

Противно на твърдението на жалбоподателя 
таксата за обявление в ДВ се внася по сметка 
на редакцията на ДВ в размер, определен от 
председателя на НС с разпореждане – чл. 9, 
ал. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1 ЗДВ, и няма 
характер на държавна такса по смисъла на 
чл. 1 от Закона за държавните такси (ЗДТ), 
нито е измежду изброените такива в чл. 4 ЗДТ.

Цената, посочена в оспорената част от за-
поведта, не е променяна от 1.01.2008 г. След 
евентуалната отмяна на заповедта, в обжал-
ваната част, би се стигнало до индексиране 
на цената, което е в разрез с икономическия 
интерес на жалбоподателя.

Предвид изложеното прави искане реше-
нието да бъде отменено.

Касаторът се представлява от юрк. М. 
Григорова.

Ответникът – П. Запрянов, изразява ста-
новище за недопустимост, алтернативно – за 
неоснователност, на касационната жалба.

Прави искане решението да бъде оставено 
в сила. Претендира присъждане на разноски.

Ответникът се представлява от адв. Б. 
Бойчев.

Представителят на Върховната админи-
стративна прокуратура дава мотивирано 
заключение за неоснователност на касаци-
онната жалба.

Върховният административен съд, петчле-
нен състав, като се запозна със събраните по 
делото доказателства, съобрази доводите и 
възраженията на страните и обсъди наведените 
касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 
от АПК, намира за установено от фактическа 
и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима като по-
дадена в срока по чл. 211 от АПК от надлежна 
страна, имаща право и интерес от оспорването 
и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, касационната 
жалба е неоснователна.

За до постанови решението си, ВАС, трич-
ленен състав, е установил, че с Докладна 
записка рег. № АД856-14-12 от 27.09.2018 г. 
директорът и главен редактор на ДВ е пред-
ставил на председателя на НС проект на за-
повед за определяне цената на отделен брой 
ДВ, цените на абонамент, както и размера на 
таксите за обнародване в неофициалния раз-
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дел на ДВ и за публикуване на електронната 
страница на обявления за концесии, считано 
от 1 януари 2019 г.

Със Заповед № АД-850-05-203 от 27.09.2018 г. 
на председателя на НС, издадена на основание 
чл. 9, ал. 2 и чл. 15 ЗДВ, са определени цена-
та на отделен брой ДВ, цената на абонамент 
за ДВ, размерът на таксите за обнародване 
в неофициалния раздел на ДВ и размерът 
на таксата за публикуване на електронната 
страница на ДВ за всяка една публикация на 
обявление за концесии по Закона за концеси-
ите, както и цената за получаване на брой на 
ДВ по електронен път в деня на отпечатва-
нето му и пускането му за разпространение, 
без право на препродаване и преотстъпване 
на получената информация и без право на 
разпространение на съдържанието на вест-
ника. С т. 4, буква „а“ от заповедта, която е 
оспорена в производството, считано от 1 яну-
ари 2019 г., е определен размер на таксата за 
обнародване в неофициалния раздел на ДВ 
за призовки на съдилищата, за обявяване 
на конкурси, за обявления и съобщения на 
министерства, други ведомства на бюджетна 
издръжка, общини и техни органи, с обем 
до 1/2 стандартна страница, в размер 20 лв.

При така установеното съдът е приел, че 
обжалваната заповед по своето естество пред-
ставлява нормативен административен акт по 
смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК. Посочил е, че 
тя съдържа административноправни норми, 
определящи дължимите суми за обнародване 
в „Държавен вестник“ и абонамент. Адреса-
тите на акта не са персонално определени 
или ограничени. Заповедта има многократно 
правно действие.

Съдът е посочил, че актът е издаден от из-
рично овластен от закона орган – председателя 
на НС, в съответствие с чл. 9, ал. 2 ЗДВ. Актът 
е издаден и в изискуемата писмена форма, и 
при спазване на изискването за обнародване 
в „Държавен вестник“ (бр. 81/2018 г.), поради 
което липсват основания за прогласяване на 
нищожността му.

Съдът обаче е приел, че в производство-
то по издаване на оспорения нормативен 
акт е допуснато съществено нарушение на 
процесуалните правила. При издаване на 
процесния акт не са спазени изискванията 
на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 ЗНА. Това 
не е позволило на заинтересованите страни 
да формират становище относно мотивите 
на органа, както и да участват ефективно в 
производството по приемането на акта, ко-
ето води до невъзможност да бъдат спазени 
принципите, при които се изработва проект 
на нормативен акт, а именно – необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съг-
ласуваност, субсидиарност, пропорционалност 
и стабилност. Допуснатото съществено проце-
суално нарушение на чл. 26 и чл. 28 ЗНА при 

издаването на процесния подзаконов нормати-
вен акт съставлява самостоятелно основание 
за отмяната на оспорената разпоредба на т. 4, 
буква „а“ в частта „с обем до 1/2 стандартна 
страница – 20 лв.“ като незаконосъобразна на 
основание чл. 196 АПК във връзка чл. 146, 
т. 3 АПК.

Решението е правилно.
Правилно тричленният състав на ВАС е 

приел, че оспорената заповед е издадена от 
компетентен орган – председателя на НС, в 
кръга на предоставените му правомощия. 
Съдържанието на заповедта, включително 
на оспорената т. 4, буква „а“ от нея, показва, 
че тя съдържа общозадължителни правила 
за поведение, т. е. правни норми. Те са адре-
сирани до неопределен и неограничен брой 
адресати, а именно – до всеки, за когото са 
налице визираните в хипотезите на разпоред-
бите условия, конкретно и до всеки желаещ 
да се осъществи обнародване в неофициалния 
раздел на ДВ на посочените в разпоредбата 
обявления и съобщения. Разпоредбите в за-
поведта се прилагат нееднократно, защото 
регулират повтарящи се обществени отноше-
ния. Следователно първоинстанционният съд 
правилно е приел, че заповедта представлява 
подзаконов административен акт по смисъла 
на чл. 75, ал. 1 АПК. Заповедта е обнародвана 
в „Държавен вестник“, което е условие за не-
говата валидност. Обнародването на заповедта 
обаче не е достатъчно, за да обоснове извод 
за нейната законосъобразност.

Производството по издаване на норматив-
ните административни актове е регламентира-
но в глава пета, раздел III от АПК и доразвито 
в ЗНА, към който препраща чл. 80 АПК. 
Съгласно чл. 2, ал. 1 ЗНА нормативни актове 
могат да издават само органите, предвидени 
от Конституцията или от закон. В случая в 
чл. 9, ал. 2 ЗДВ е предвидено правомощие на 
председателя на НС да определя размера на 
таксата, която се заплаща за обнародване на 
обявленията, съобщенията, поканите и другите 
известия в неофициалния раздел на ДВ. По-
соченото в разпоредбата, че размерът на тази 
такса се определя с разпореждане, не влияе 
на характера на издадения в изпълнение на 
това правомощие подзаконов нормативен акт.

Съгласно параграф 5 от преходните и за-
ключителните разпоредби на ЗНА, доколкото 
друго не следва от този закон, той се прилага 
за всички нормативни актове, издавани от 
органи, предвидени от Конституцията. За 
другите нормативни актове важат съответно 
чл. 2, 9 – 16, 34 – 46 включително и чл. 51. 
Председателят на НС е орган, предвиден в 
Конституцията на Република България, с 
конкретно посочени в чл. 77, ал. 1 от Консти-
туцията самостоятелни негови властнически 
правомощия, които той осъществява в ка-
чеството му на едноличен орган. В Решение 
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№ 1 от 28.01.2015 г. на Конституционния съд 
на Република България по конституционно 
дело № 22/2013 г. е посочено, че „В своята 
практика Конституционният съд многократно 
е посочвал, че точното и еднакво спазване 
на законите и Конституцията се отнася до 
всички правни субекти. Това се отнася и до 
Народното събрание при осъществяване на 
публичната власт.“ Задължението на НС да 
спазва законите на по-голямо основание се 
отнася до неговия председател. Предвид из-
ложеното наведените в касационната жалба 
съображения, че разпоредбите на ЗНА са 
неприложими при приемането на оспорената 
заповед, не могат да бъдат споделени.

Производството в ЗНА съдържа комплекс 
от императивни предписания, създадени с 
цел да гарантират, че изработването на про-
екта за нормативен акт ще се извърши при 
зачитане на принципите на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгла-
суваност, субсидиарност, пропорционалност и 
стабилност. Именно по тази причина тяхното 
несъобразяване представлява съществено 
нарушение на административнопроизводстве-
ните правила и съставлява самостоятелно 
основание за отмяна по смисъла на чл. 146, 
т. 3 АПК.

Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА процесът по 
изработване на проект за нормативен акт 
винаги е съпроводен от обществени консул-
тации с гражданите и юридическите лица. 
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 ЗНА 
преди внасянето на проект на нормативен акт 
за издаване или приемане от компетентния 
орган съставителят на проекта го публику-
ва на интернет страницата на съответната 
институция заедно с мотивите, съответно 
доклада, като ал. 4 нормира не по-кратък от 
30-дневен срок за депозиране на становища и 
предложения по така обявения проект. След 
приключването на обществената консултация 
по ал. 3 и преди издаването на нормативния 
акт, съгласно правилото на чл. 26, ал. 5 ЗНА, 
съставителят на проекта публикува на интер-
нет страницата на съответната институция 
справка за постъпилите предложения заедно 
с обосновка за неприетите такива. В случая 
посочените изисквания от производство по 
издаване на акта не са спазени.

Правилни и обосновани са изводите на 
тричленния състав на ВАС относно нару-
шение и на разпоредбата на чл. 28 от ЗНА, 
съгласно която към проекта на нормативния 

акт следва да се приложат мотиви, съответно 
доклад. Съдържанието на мотивите, съответно 
доклада, е посочено в чл. 28, ал. 2 от т. 1 – 5 
от ЗНА. Проект на нормативен акт, към който 
не са приложени мотиви, съответно доклад, 
съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда 
от компетентния орган (чл. 28, ал. 4 ЗНА). В 
относимата административна преписка не се 
съдържат мотиви, съответно доклад, които 
да са с изискуемото се по закон съдържание. 
Касае се за императивни изисквания, поради 
което неизпълнението им правилно е прието 
от съда за съществено процесуално нарушение.

От постановеното решение е видно, че съдът 
е извършил дължимата проверка по чл. 168 
от АПК, като е обсъдил доказателствата и 
възраженията на страните. След преценка 
на релевантните факти и обстоятелства и 
обстоен анализ на относимата и приложимата 
правна уредба съдът е достигнал до правилен 
извод за незаконосъобразност на т. 4, буква 
„а“ в частта „с обем до 1/2 стандартна стра-
ница – 20 лв.“ от Заповед № АД-850-05-203 
от 27.09.2018 г. на председателя на НС и я е 
отменил. Не е налице соченото отменително 
основание на чл. 209 от АПК, поради което 
решението следва да бъде оставено в сила.

При този изход на спора и на основание 
чл. 143 АПК касаторът следва да бъде осъден 
да заплати на ответника разноски в размер 
2200,65 лв., от които 2200,00 лв. – заплатено 
адвокатско възнаграждение, и 0,65 лв. за запла-
щането на пощенска марка. Доказателства за 
претендираните от ответника пътни разноски 
не са представени, поради което такива не 
следва да му бъдат присъждани.

По изложените съображения и на основа-
ние чл. 221, ал. 2, предл. 1 АПК Върховният 
административен съд, петчленен състав,

Р Е Ш И :
Оставя в сила Решение № 4603 от 13.05.2022 г. 

на Върховния административен съд, второ от-
деление, по адм. дело № 572/2022 г.

Осъжда Народното събрание на Република 
България с адрес гр. София, пл. Народно съ-
брание № 2, да заплати на П. Запрянов с адрес 
Димитровград, [улица]-[номер], 2200,65 лв. 
(две хиляди и двеста лева и шестдесет и пет 
стотинки) разноски по делото.

Решението е окончателно.
Председател: 

Георги Чолаков
8323
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-646 
от 7 декември 2022 г.

На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, пара-
граф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа 
за разработване на Европейската фармакопея от 
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона 
за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета 
на Европа за разработване на Европейската 
фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюции 
AP-CPH (22) 5 на Съвета на Европа, и чл. 12, 
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина нареждам:

1. Определям 1 юли 2023 г. за дата на отпа-
дане в Република България на монографиите 
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и 
хепатит B (рДНК) (2062), Адсорбирана ваксина 
срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъч-
на, компонентна) и хепатит В (рДНК) (1933), 
Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, 
коклюш (цели клетки), полиомиелит (инакти-
вирана) и хемофилус тип b (конюгатна) (2066), 
Етер, анестизиращ (367), съставляващи част от 
Европейската фармакопея.

2. Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на интернет страни-
цата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Министър: 
А. Меджидиев

8299

МИНИСТЕРСТВО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-144 
от 22 декември 2022 г.

С оглед разширяване капацитета на подземно 
газохранилище (ПГХ) „Чирен“, включено в Спи-
съка на стратегическите обекти от национално 
значение в енергетиката с Решение на Министер-
ския съвет № 755 от 21.09.2004 г. и на основание 
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, 
т. 3 и 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, бук-
ва „б“ от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ); заявления с вх. № АУ 14-2/16.11.2022 г. 
и № АУ 13-9/16.11.2022 г., допълнени с писма 
с вх. № АУ 13-9(1)/17.11.2022 г., № АУ 13-9(2)/ 
28.11.2022 г., № АУ 13-9(4)/19.12.2022 г., № АУ 
13-9(5)/21.12.2022 г., № АУ 13-9(6)/21.12.2022 г. 
и № АУ 14-2(1)/13.12.2022 г.; Заповед № РД-02-
15-18 от 16.12.2021 г. на заместник-министъра 
на регионалното развитие и благоустройство-

то за разрешаване изработването на проект 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) и подробен устройствен 
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), раз-
гласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; съобщаване 
на проекта на ПУП с обявление в „Държавен 
вестник“, бр. 12 от 11.02.2022 г.; доказателства 
за извършено разгласяване по реда на чл. 128, 
ал. 2 от ЗУТ; Решение по оценка на въздейст-
вието върху околната среда № 2-2/2022 г. на 
министъра на околната среда и водите; пис-
ма изх. № ОВОС-17/17.11.2022 г., № ОВОС-
17/28.11.2022 г. и № ОВОС-17/29.11.2022 г. на 
Министерството на околната среда и водите; 
становище изх. № СТ-84-400(21)/25.01.2022 г. на 
Министерството на културата; влязло в сила Ре-
шение № КЗЗ-20 от 5.06.2022 г. на Комисията за 
земеделските земи за утвърждаване на площадки 
и трасета за проектиране на обекти в земеделски 
земи; становище с рег. № 98700-742/8.12.2021 г. 
на Регионална дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ – Враца; становище с 
рег. № 04-35-131/26.10.2021 г. на Министерството 
на отбраната; писмо с рег. № 2551/7.10.2021 г. 
от Държавна агенция „Национална сигурност“; 
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-7370#1/14.10.2021 г. от 
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; 
писмо изх. № 1204302563/15.10.2021 г. от „Елек-
троразпределителни мрежи Запад“ – ЕАД; 
писмо изх. № РД-09-12/21.01.2022 г. от „Гео-
защита“ – ЕООД – клон Плевен; писмо изх. 
№ 2270/14.10.2021 г. от „Напоителни систе-
ми“ – ЕАД – клон Мизия, гр. Враца; станови-
ще изх. № 94/5.10.2021 г. на „Водоснабдяване 
и канализация“ – ООД, гр. Враца; писмо изх. 
№ ИАИЕУ-2480/8.12.2022 г. на Изпълнителна 
агенция „Инфраструктура на електронното 
управление“; становище рег. индекс 95-Б-
202/8.10.2021 г. от „Българска телекомуни-
кационна компания“ – ЕАД; писмо с изх. 
№ 3501/29.09.2021 г. от „А1 България“ – ЕАД; 
писмо изх. № TI49603/12.01.2022 г. от „Цетин 
България“ – ЕАД; Здравно заключение с изх. 
№ РД-259-19/8.11.2022 г. на директора на Реги-
онална здравна инспекция – Враца; Удостове-
рение за приемане на проект за изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
№ 25-318503-04.10.2022 г., издадено от Службата 
по геодезия, картография и кадастър – гр. Враца; 
становище рег. № УРИ 967 600-10994/29.09.2021 г.; 
Протокол № УТАТУ-01-02-16/12.12.2022 г. от 
заседание на Националния експертен съвет по 
устройство на територията и регионална по-
литика при Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ); Решение 
на Министерския съвет № 709 от 14.10.2021 г., с 
което обект ПГХ „Чирен“ е обявен за национа-
лен, и Заповед № РД-02-15-84 от 19.08.2022 г. на 
министъра на регионалното развитие и благо- 
устройството за предоставяне на правомощия по 
ЗУТ одобрявам проект на подробен устройствен 
план – парцеларен план и подробен устройствен 
план – план за застрояване за обект: „Разшире-
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ние на капацитета на ПГХ „Чирен“ – надземна 
част“, съгласно приетите и одобрени текстови 
и графични части, представляващи неразделна 
част от настоящата заповед. 

Разпореждам предварително изпълнение на 
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс (АПК) с цел 
защита на държавни интереси и предотвратяване 
на значителни вреди.

Мотиви:
Проектът за Разширение на подземно газово 

хранилище „Чирен“ е проект от „общ интерес“ 
(ПОИ 6.20.2) съгласно Регламент (ЕС) 347/2013, 
приоритетен коридор: Връзки север – юг между 
газопреносните мрежи в Централна източна и 
Югоизточна Европа. 

Засилващата се необходимост от поддържане 
на стратегически газови запаси, наложена от 
текущата геополитическа обстановка, очертава 
още по-ярко и неоспоримо важността на газовите 
хранилища, в това число и спешната необхо-
димост от срочно оптимизиране на капацитета 
на ПГХ „Чирен“.

С реализацията на проекта за разширение 
на ПГХ „Чирен“ ще се осигури своевременно 
допълнителен обем за съхранение на приро-
ден газ и респективно ще се създадат условия 
за гарантиране сигурността на доставките до 
българските потребители и потребителите в 
страните от региона.

При реализацията на проекта да бъдат стриктно 
спазвани изискванията, поставени от админис- 
трации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ запове-
дта да се изпрати за обнародване в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на интернет стра-
ницата на МРРБ.

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предва-
рителното изпълнение може да се обжалва чрез 
МРРБ пред Административния съд – Враца, в 
3-дневен срок от съобщаването на заповедта.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във 
връзка с чл. 132, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс настоящата заповед 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

За министър: 
П. Занева-Димитрова

8320

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1499 
от 23 декември 2022 г.

за удължаване на срока на реализация на 
тютюневи изделия, предназначени за реализация 
на вътрешния пазар, облепени с бандерол по 
образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-26 от 
10.01.2019 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2019 г.; доп., 

бр. 35 от 2019 г.; отм., бр. 79 от 2021 г.)
На основание чл. 64, ал. 6 и 7 от Закона за 

акцизите и данъчните складове нареждам:

1. Удължавам срока за реализиране на тютю-
неви изделия, облепени с бандерол по образец, 
утвърден със Заповед № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. 
(обн., ДВ, бр. 8 от 2019 г.; доп., бр. 35 от 2019 г.; 
отм., бр. 79 от 2021 г.), считано до 30 юни 2023 г. 
включително.

2. Контрола върху изпълнението на заповедта 
възлагам на директора на Агенция „Митници“.

Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Министър: 
Р. Велкова-Желева

8334

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 461 
от 22 декември 2022 г.

1. На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 
от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) 
Управителният съвет приема проекта на бюджет 
на Българската народна банка (БНБ) за 2023 г., 
както следва:

(хил. лв.)

Бюджет 
2023 

В това число 
разходи, про-
изтичащи от 
подготовката 
за въвеждане 

на еврото

Раздел І. Разходи за 
издръжка на БНБ 265 727 109 673

1. Разходи, свързани с 
издръжката на парич-
ното обращение

125 057 97 272

2. Разходи за материали, 
услуги и амортизации 65 352 8 708

3. Разходи за персонал 62 104 2 726

4. Разходи за социална 
дейност 3 159 135

5. Други администра-
тивни разходи 3 935 565

6. Разходи, свързани 
с участието на БНБ в 
ЕСЦБ

6 120  267

Раздел ІІ. Инвестици-
онна програма 97 469 52 681

1. Финансиране на ново 
строителство, рекон-
струкция и модерни-
зация

9 426 5 090

2. Придобиване на ма-
шини, съоръжения , 
транспортни средства 
и друго оборудване

45 045 33 100

3. Информационни сис-
теми на БНБ 42 951 14 475
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Бюджет 
2023 

В това число 
разходи, про-
изтичащи от 
подготовката 
за въвеждане 

на еврото

4. Инвестиции, свърза-
ни с участието на БНБ 
в ЕСЦБ

 47 16

2. На основание чл. 50 от ЗБНБ в 30-дне-
вен срок управителят на БНБ да представи на 
Народното събрание приетия от Управителния 
съвет бюджет на банката за 2023 г.

Управител:  
Д. Радев

8335

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ  
НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 998-ЛУАИФ 
от 20 декември 2022 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона 
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и 
чл. 201, ал. 1 във връзка с ал. 10 и 11 от Закона 
за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за 
финансов надзор реши: 

Издава лиценз на „Еф Асет Менидж-
мънт“ – АД, със седалище и адрес на управле-
ние: гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, 
ет. 5, за извършване на дейност по управление 
на алтернативни инвестиционни фондове по 
чл. 198, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

– управление на портфейл;
– управление на риска;
и на допълнителните услуги в случаите на 

колективно управление на алтернативни инвес-
тиционни фондове по чл. 198, ал 2, т. 1 и 2 от 
ЗДКИСДПКИ, както следва:

– административни функции: правни и сче-
товодни услуги във връзка с управлението на 
фондовете, отговори на искания за информация 
от инвеститорите, оценка на портфейла и оп-
ределяне стойността на дяловете или акциите 
на управляваните фондове, контрол за спазване 
на нормативните изисквания, водене на книга-
та на притежателите на дяловете или акциите 
в случаите на управление на алтернативни 
инвестиционни фондове с произход от друга 
държава, разпределение на дивиденти и други 
плащания, издаване и обратно изкупуване на 
дяловете или акциите, изпълнение на договори, 
водене на отчетност;

– маркетингови услуги във връзка с дяловете 
или акциите на управляваните алтернативни 
инвестиционни фондове.

Въз основа на издадения лиценз „Еф Асет 
Мениджмънт“ – АД, ще управлява алтернативни 
инвестиционни фондове тип „Други“ и инвес-

тиционна стратегия „Други фондове“ сьгласно 
Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 
№ 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. 
за допьлване на Директива 2011/61/ЕС на Ев-
ропейския парламент и на Сьвета по отноше-
ние на освобождаванията, общите условия във 
врьзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, 
прозрачността и надзора.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН реше-
нието може да бъде обжалвано по съдебен ред 
пред Административния съд – София област, 
в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжал-
ването на решението не спира изпълнението 
на индивидуалния административен акт. При 
обжалване чл. 166 от Административнопроце-
суалния кодекс не се прилага.

Председател: 
 Б. Атанасов

8309

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РEШЕНИЕ № 3833-П 
от 16 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие 
в капитала или търговски дружества, чиито 
дялове или акции са собственост на търгов-
ско дружество с повече от 50 на сто държавно 
участие в капитала (Наредба за електронната 
платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и 
чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение № 1795 от 4.12.2020 г. на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 106 
от 2020 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7139 от 
16.12.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Кърджали, представляващ: поземлен имот с 
идентификатор 00607.12.374, с площ 2282 кв. м, 
намиращ се в гр. Ардино, община Ардино, област 
Кърджали, ведно с построените в имота: сграда 
с идентификатор 00607.12.374.1, със застрое-
на площ 316 кв. м, и сграда с идентификатор 
00607.12.374.2, със застроена площ 16 кв. м (на-
ричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез 
електронен търг на електронната платформа за 
продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
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2.1. начална тръжна цена – 136 000 лв. (без 
включен ДДС); 

2.2. стъпка на наддаване – 7000 лв. (без 
включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична внос-
ка – 25 000 лв. (без включен ДДС) или рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол в срока и съгласно 
изискванията на правилата за провеждане на 
електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден считано от регистрацията за участие на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

8310

РEШЕНИЕ № 3836-П 
от 19 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от 
Устройствения правилник на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол, Решение № 1707 
от 4.12.2017 г. на Агенцията за приватизация 
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 100 
от 2017 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7145 от 
19.12.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 

управление на Министерството на земеделие-
то, храните и горите (към настоящия момент 
Министерство на земеделието), представляващ: 
поземлен имот с идентификатор 21498.351.3, с 
площ 1089 кв. м, намиращ се на ул. Георги Ди-
митров № 65 в гр. Добринище, община Банско, 
област Благоевград, ведно с построената в него 
сграда с идентификатор 21498.351.3.1 (наричан 
по-нататък „имота“), да се извърши чрез елек-
тронен търг на електронната платформа за 
продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 128 000 лв. (без 

включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 6000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 24 000 лв. (без включен ДДС) или рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол в срока и съгласно 
изискванията на правилата за провеждане на 
електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден считано от регистрацията за участие на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

8311

РЕШЕНИЕ № 3837-П 
от 19 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие 
в капитала или търговски дружества, чиито 
дялове или акции са собственост на търгов-
ско дружество с повече от 50 на сто държавно 
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участие в капитала (Наредба за електронната 
платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и 
чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение № 1784 от 29.09.2020 г. на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 87 
от 2020 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7146 от 
19.12.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Кърджали, представляващ: поземлен имот с 
идентификатор 40909.122.55, с площ 2731 кв. м, 
намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кър-
джали, община Кърджали, област Кърджали 
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши 
чрез електронен търг на електронната платформа 
за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 123 000 лв. (без 

включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 6000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 23 000 лв. (без включен ДДС) или рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол в срока и съгласно 
изискванията на правилата за провеждане на 
електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден считано от регистрацията за участие на 
първия регистрирал се кандидат от 14 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

8312

РЕШЕНИЕ № 3838-П 
от 19 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 

и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие 
в капитала или търговски дружества, чиито 
дялове или акции са собственост на търгов-
ско дружество с повече от 50 на сто държавно 
участие в капитала (Наредба за електронната 
платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и 
чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение № 1783 от 29.09.2020 г. на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 87 
от 2020 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7147 от 
19.12.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Кърджали, представляващ: поземлен имот с 
идентификатор 40909.122.57, с площ 2571 кв. м, 
намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кър-
джали, община Кърджали, област Кърджали 
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши 
чрез електронен търг на електронната платформа 
за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 118 000 лв. (без 

включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 6000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 22 000 лв. (без включен ДДС) или рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол в срока и съгласно 
изискванията на правилата за провеждане на 
електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден считано от регистрацията за участие на 
първия регистрирал се кандидат от 13 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова
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съответствие  с  чл. 34  от Договора  за 
Европейския съюз, за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси между дър-
жавите – членки на Европейския съюз, 
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за  преструктуриране  между  Крал-
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Гърция, Кралство Испания, Френската 
република, Република Хърватия, Итали-
анската република, Република Кипър, 
Република  Латвия,  Република  Литва, 
Великото херцогство Люксембург, Ун-
гария,  Република  Малта,  Кралство 
Нидерландия,  Република  Австрия, 
Република Полша, Португалската репу-
блика, Румъния, Република Словения, 
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Финландия (№ 43)  8
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за взаимопомощ по наказателноправни 
въпроси  и  Допълнителния  протокол 
към нея, Конвенцията за трансфер на 
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насърчаване на инвестициите (№ 86)  22
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разумение  за  дарение  от  и  между 
Република  България  и  Босна  и  Хер-
цеговина  и  Pfizer  Inc.  и  BioNTech 
Manufacturing  GmbH  относно  управ- 
лението и координацията на дарението 
на ваксина срещу COVID-19, разработе-
на от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing 
GmbH и на Двустранно споразумение 
за дарение между Репуб лика България
и Босна и Херцеговина (№ 90)  24
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наказанията и задържането под стража 
(№ 91)  24

За  покритите облигации (№ 92)  25
За  изменение и допълнение на Закона за 

пазарите  на  финансови  инструменти
(№ 93)  25

За  изменение  на  Закона  за  българското
гражданство (№ 95)  26

За  ратифициране  на  Споразумението  за 
безвъзмездна финансова помощ между 
правителството на Република България 
и Международната асоциация за разви-
тие относно деветнадесетото захранване 
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банка  за  възстановяване  и  развитие, 
свързани  с  оттеглянето  на  Банката 
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Република  България,  Департамента 
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Република Естония, Федералното ми-
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република Германия, Министерството 
на националната отбрана на Република 
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правителството на Република Турция, 
Министерството на отбраната на Обе-
диненото кралство Великобритания и 
Северна  Ирландия,  Департамента  по 
отбраната на Съединените американски 
щати и Върховното главно командва-
не  на  Обединените  въоръжени  сили 
на НАТО в Европа (SHAPE) относно 
организацията,  администрирането  и 
финансирането  на  Международното 

училище  във  Върховното  главно  ко-
мандване на Обединените въоръжени 
сили на НАТО в Европа (SIS) (№ 115)  28

За  изменение  на  Закона  за  пощенските
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съвет на Република България  18

За  работата на Народното събрание през
март 2022 г.  18

За  прекратяване пълномощията на народен 
представител  20

За  приемане на Годишния доклад на Ко-
мисията за регулиране на съобщенията 
за  2020  г.  –  „Анализ  на  пощенските
услуги“  21

За  приемане на Годишния доклад на Ко-
мисията за регулиране на съобщенията
за 2020 г.  21

За  промени  в  състава  на  Комисията 
за  прякото  участие  на  гражданите 
и  взаимодействието  с  гражданското
общество  21

За  отмяна  на  Решението  за  достъп  до 
сградите на Народното  съб рание при 
обявена извънредна епидемична обста-
новка, прието от Народното събрание
на 7 януари 2022 г.  21

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията  и  реда  за  предлагане  на 
кандидати за управител на Българската 
народна банка, представяне и публично 
оповестяване на документите и изслуш-
ването на кандидатите в Комисията по 
бюджет и финанси, както и процедурата 
за избор от Народното събрание  22

За  попълване състава на Комисията по въ-
просите на децата, младежта и спорта  25

За  попълване  състава  на  Комисията  по
транспорт и съобщения  25

За  приемане на Годишна работна програма 
на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2022 г.)  25

По  Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2020 г.   28

Във връзка  с  разискванията  по  питането 
на  народния  представител  доц.  д-р 
Джевдет  Чакъров  към  министъра  на 
здравеопазването проф. Асена Сербезо- 
ва  относно  политиката  на  правител-
ството за преодоляване на недостига на 
лекари в определени специалности и на 
медицински сестри и за задържане на 
младите лекари и медицинските сестри 
в България  29

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията  и  реда  за  предлагане  на 
кандидати за двама членове на Съвета 
за  електронни  медии,  представяне  и 

публично оповестяване на документите 
и изслушване на кандидатите в Коми-
сията  по  културата  и медиите,  както 
и процедурата за избор от Народното 
събрание  29

За  предприемане на действия от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ за осъществя-
ване на дейностите по поддържане на 
републиканската пътна мрежа  32

За  предприемане  на  мерки  във  връзка
с войната в Украйна  35

За  изменение на Решение за избиране на 
Комисия по конституционни и правни 
въп роси  (ДВ,  бр. 111  от  2021 г.)  и  за 
промени в състава на комисията  35

За  изменение на Решение за избиране на 
Комисия  по  бюджет  и  финанси  (ДВ, 
бр. 111 от 2021 г.) и за промени в състава
на комисията  35

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
земеделието, храните и горите  35

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
икономическа политика и иновации  35

За  избиране  на  член  на Съвета  за  елек-
тронни медии  35

За  избиране  на  член  на Съвета  за  елек-
тронни медии  35

За  създаване  на  Временна  комисия  за 
проверка  на  обстоятелствата,  довели 
до спиране на природния газ от ООО 
„Газпром  Експорт“,  и  проведената 
процедура  за  избор  на  алтернативни
доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД  37

За  задължаване  на  Сметната  палата  да 
внесе  в  Народното  събрание  оконча-
телен  одитен  доклад  за  съответствие 
при  сключването  и  изпълнението  на 
договорите за обществени поръчки на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ във 
връзка с проектирането, изграждането и 
експлоатацията на електронна система 
за събиране на такси за ползване на ре-
публиканска пътна мрежа от началото 
на проектирането на системата до края 
на 2020 г.  39

Във връзка с разискванията по питането на 
народните представители Стоян Тасла-
ков и Никола Димитров към заместник 
министър-председателя  по  ефективно 
управление  Калина  Константинова 
относно  състоянието  на  „Български 
пощи“ – ЕАД – неизплатените заплати 
на служителите и хакерската атака  39

За  създаване  на  Временна  комисия  за 
установяване  на  всички  фак ти  и  об-
стоятелства,  свързани  с  под писания 
от  правителството  Меморандум  за 
1  млрд.  долара  с  GЕMCORP  и  IP3
CORPORATION  42

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
енергетика  44

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
образованието и науката  44
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За  удължаване  срока  на  действие  на 
Временната  комисия  за  проверка  на 
обстоятелствата,  довели  до  спиране 
на  природния  газ  от  ООО  „Газпром 
експорт“, и проведената процедура за 
избор на алтернативни доставчици от 
„Булгаргаз“ – ЕАД  44

За  създаване  на  Временна  комисия  за 
установяване  на  факти  и  обстоятел-
ства  относно  газопроводи  за  пренос 
на природен газ от Руската федерация 
„Южен поток“ и „Турски (Балкански) 
поток“ и причините за забавянето на 
проекта  IGB  (Междусистемна  газова
връзка Гърция – България)  44

За  предсрочно освобождаване на Никола 
Минчев – председател  на  Народното 
събрание  46

За  гласуване на недоверие на Министер-
ския  съвет  на  Република  България  с 
министър-председател  Кирил  Петков
Петков  48

На  Четиридесет и седмото Народно събра-
ние на Република България във връзка 
с разширяването на Европейския съюз 
и процеса на преговори на Република 
Северна Македония  48

За  удължаване срока на действие на Вре-
менната  комисия  за  установяване  на 
всички факти и обстоятелства, свързани 
с подписания от правителството Мемо-
рандум за 1 млрд. долара с GЕMCORP 
и IP3 CORPORATION  53

За  прекратяване пълномощията на народен 
представител  55

За  създаване  на  Временна  комисия  за 
установяване  на  факти  и  обстоятел-
ства  относно  газопроводи  за  пренос 
на  природен  газ  от  Руската  федера-
ция – „Южен  поток“  и  „Балкански 
поток“,  и  причините  за  забавяне  на 
проекта  IGB  (Междусистемна  газова 
връзка Гърция – България)  56

За  създаване  на  Временна  комисия  за 
установяване  на  всички  факти  и  об-
стоятелства, свързани с доставката на 
суров петрол до производителя на горива 
„Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД  56

За  промяна  в  състава  на  Комисията 
по  превенция  и  противодействие  на 
корупцията  57

За  попълване  състава  на  Комисията  за 
контрол  над  службите  за  сигурност, 
прилагането и използването на специал-
ните разузнавателни средства и достъпа 
до данните по Закона за електронните 
съобщения  57

За  прекратяване пълномощията на народен 
представител  57

За  преобразуване  на  факултета  със  се-
далище в  гр. Велико Търново на На-
ционален  военен  университет  „Васил 
Левски“ и за изменение на Решението 
на  Народното  събрание  за  преобра-
зуване  на  Висшето  военно  общовой-

сково  училище  „Васил  Левски“,  Вис- 
шето военно училище за артилерия и 
противовъздушна  отбрана  „Панайот 
Волов“ и Висшето военновъздушно учи-
лище „Георги Бенковски“ в Национален 
военен университет „Васил Левски“  58

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията и реда за предлагане на кан-
дидати, представяне и публично оповес-
тяване на документите, изслушване на 
кандидатите и за избор на председател 
на Комисията  за  противодействие  на 
корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество  59

За  уреждане на последиците от Решение на 
Конституционния съд № 8 от 2022 г. по 
конституционно дело № 4 от 2022 г.  61

За  приемане  на  процедурни  правила  за 
избиране на председател на Четиридесет 
и осмото Народно събрание  85

За  избиране на председател на Четиридесет 
и осмото Народно събрание  85

За  приемане  на  процедурни  правила  за 
изби ране  на  заместник-председатели 
на  Четиридесет  и  осмото  Народно
събрание  85

За  избиране  на  заместник-председатели 
на  Четиридесет  и  осмото  Народно 
събрание  85

За  избиране на секретари на Четиридесет 
и осмото Народно събрание  85

По  прилагането  на  Правилника  за  орга-
низацията и  дейността на Народното 
събрание  85

За  избиране на Временна комисия за из-
работване на проект на Правилник за 
организацията и дейността на Народ-
ното събрание  86

За  изменение  на  Правилника  за  орга-
низацията и  дейността на Народното
събрание  86

За  задължаване на Министерския съвет в 
срок от седем дни, при спазване на зако-
новите изисквания, да внесе в Народното 
събрание всички законопроекти, необ-
ходими за изпълнение на междинните 
етапни  цели  по  Националния  план 
за възстановяване и устойчивост, във 
връзка  с  подаване  към  Европейската 
комисия на искане за второ плащане
към 31 декември 2022 г.  86

За  избиране  на  Комисия  по  бюджет  и
финанси  87

За  избиране на Комисия по икономическа 
политика и иновации  87

За  избиране на Комисия по енергетика  87
За  избиране  на  Комисия  по  регионална 

политика,  благоустройство  и  местно 
самоуправление  87

За  избиране на Комисия по външна поли-
тика  87

За  избиране на Комисия по въпросите на
Европейския съюз  87
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За  избиране на Комисия по отбрана  87
За  избиране  на  Комисия  по  вътрешна 

сигурност и обществен ред  87
За  избиране на Комисия за контрол над 

службите за сигурност, прилагането и 
използването на специалните разузнава-
телни средства и достъпа до данните по 
Закона за електронните съобщения  87

За  избиране на Комисия по труда, соци-
алната и демографската политика  87

За  избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта  87

За  избиране на Комисия по околната среда
и водите  87

Поправка  89
За  избиране на Комисия по правни въп-

роси  87
За  избиране на Комисия по конституционни 

въпроси  87
За  избиране на Комисия по земеделието, 

храните и горите  87
За  избиране на Комисия по образованието

и науката  87
За  избиране  на  Комисия  по  здравеопаз-

ването  87
За  избиране на Комисия по транспорт и 

съобщения  87
За  избиране  на  Комисия  по  електронно 

управление  и  информационни  тех-
нологии  87

За  избиране на Комисия по културата и
медиите  87

За  избиране на Комисия за прякото участие 
на  гражданите  и  взаимодействието  с
гражданското общество  87

За  избиране  на  Комисия  по  правата  на 
човека, вероизповеданията и жалбите 
на гражданите  87

За  избиране  на  Комисия  по  политиките 
за българите извън страната  87

За  избиране на Комисия по превенция и
противодействие на корупцията  87

За  избиране на Комисия по туризъм  87
Във връзка с приемането на еврото в Репуб -

лика България  87
За  попълване  състава  на  Комисията  по

бюджет и финанси  87
За  оказване на военна и военнo-техниче-

ска подкрепа на Украйна и укрепване 
на  отбранителните  способности  на
България  89

За  избиране на председател на Комисията 
по  въпросите  на  децата,  младежта  и 
спорта  89

За  промени в ръководството на Комисията 
по правата на човека, вероизповеданията 
и жалбите на гражданите  89

За  избиране на председател на Комисията 
по земеделието, храните и горите  89

За  приемане на Проект за инвестиционен 
разход „Придобиване на нов тип боен 
самолет“ – втори етап  89

За  промени  в  състава  на  Комисията  по 
конституционни въпроси  90

За  промени в състава и ръководството на 
Комисията по правни въпроси  90

За  избиране  на  заместник-председател 
на Комисията  за  прякото  участие  на 
гражданите и взаимодействието с граж-
данското общество  90

За  възлагане  на Министерския  съвет  да 
приеме  програма  за  предоставяне  на 
компенсации  на  небитовите  крайни
клиенти на електроенергия  90

За  оставане на битовите крайни клиенти на
електроенергия на регулиран пазар  90

За  възлагане  на Министерския  съвет  да 
осигури  условия  за  лицензиране  на
неруско ядрено гориво  91

За  създаване  на  Временна  комисия  за 
разглеждане на въпросите с недостига 
и високите цени на дървата за огрев за 
отоплителен  сезон  2022 – 2023 г.  и  за 
изготвяне на предложения за справяне
с тези проблеми  93

За  промяна  в  състава  на  Комисията 
за  прякото  участие  на  гражданите 
и  взаимодействието  с  гражданското 
общество  95

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
правата на човека, вероизповеданията 
и жалбите на гражданите  95

За  създаване  на  Временна  комисия  за 
установяване  на  всички  факти  и  об-
стоятелства, свързани с подписването 
и прекратяването на Меморандума за 
1 млрд. долара с GEMCORP HOLDINGS 
LIMITED  и  IP3  CORPORATION  от 
правителството с министър-председател 
Кирил Петков  95

За  изменение  на  Решение  на Народното 
събрание за възлагане на Министерския 
съвет да приеме програма  за предос-
тавяне на компенсации на небитовите 
крайни клиенти на електроенергия  98

За  оказване на военна и воен но-техническа
подкрепа на Украйна  99

По  предложението  на  президента  на 
Репуб лика  България  за  избиране  на 
министър-председател  на  Република 
България  100
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лика България в Общото и в Селектив-
ното увеличение на капитала на Меж-
дународната  банка  за  възстановяване 
и развитие от 2018 г. и в Общото и в 
Селективното увеличение на капитала 
на Международната финансова корпо-
рация от 2018 г.  101

За  удължаване срока на действие на Вре-
менната  комисия  за  разглеждане  на 
въпросите с недостига и високите цени 
на дървата за огрев за отоплителен сезон 
2022 – 2023 г. и за изготвяне на пред-
ложения за справяне с тези проблеми  101
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Във връзка с агресивните военни действия
на Руската федерация срещу Украйна  17

Относно  присъединяването  на  Република 
България  към  Шенгенското  прост-
ранство  93

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗИ

А. За насрочване избори за членове на Евро-
пейския парламент, за Народно събрание 
и за органи на местно самоуправление

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на кметство Величково, община Пазар-
джик, област Пазарджик, на 27 февруари
2022 г. (№ 2)  4

За  насрочване на частичен избор за кмет на 
кметство Поляците, община Дългопол, 
област Варна, на 3 юли 2022 г. (№ 49)  10

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на община Ракитово, област Пазарджик, 
на 3 юли 2022 г. (№ 58)  15

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на  кметство  Нова  Камена,  община 
Тервел, област Добрич, на 3 юли 2022 г.
(№ 69)  19

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на кметство Секулово, община Дуло-
во, област Силистра, на 3 юли 2022 г. 
(№ 84)  22

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на кметство Бистра, община Алфатар, 
област  Силистра,  на  3  юли  2022 г. 
(№ 89)  24

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на община Нова Загора, област Сливен, 
на 3 юли 2022 г. (№ 128)  37

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на  кметство  Златна  Панега,  община 
Ябланица, област Ловеч, на 3 юли 2022 г. 
(№ 129)  37

За  насрочване на частичен избор за кмет на 
кметство Лиляче, община Враца, област 
Враца, на 3 юли 2022 г. (№ 130)  37

За  насрочване на частичен избор за кмет на 
кметство Попович, община Бяла, област 
Варна, на 3 юли 2022 г. (№ 131)  37

За  насрочване  на  частичен  избор  за 
кмет  на  кметство  Юделник ,  об -
щина  Сливо  поле,  област  Русе,  на 
23 октомври 2022 г. (№ 143)  43

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на кметство Свирково, община Симео-
новград, област Хасково, на 23 октомври 
2022 г. (№ 159)  50

За  насрочване на частичен избор за кмет на 
кметство Илинденци, община Струмя-
ни, област Благоевград, на 23 октомври 
2022 г. (№ 168)  52

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на  кметство  Дълбоки,  община  Ста-

ра  Загора,  област  Стара  Загора,  на 
23 октомври 2022 г. (№ 179)  56

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на  кметство  Богданов  дол,  община 
Перник, област Перник, на 23 октомври 
2022 г. (№ 193)  60

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на кметство Фотиново, община Кирко-
во, област Кърджали, на 23 октомври 
2022 г. (№ 194)  60

За  насрочване на избори за Народно съб-
рание на 2 октомври 2022 г. (№ 213)  61

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на  община Вълчи  дол,  област Варна,
на 9 октомври 2022 г. (№ 232)  67

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на кметство Боденец, община Мездра, 
област Враца, на 23 октомври 2022 г. 
(№ 234)  72

За  насрочване на частичен избор за кмет 
на кметство Порой, община Поморие, 
област Бургас, на 23 октомври 2022 г.
(№ 235)  72

Б. За назначаване и освобождаване от 
длъжност ръководители на диплома-
тически представителства и постоянни 
представители на Република Бълга-
рия при международни организации

За  назначаване на Радко Тодоров Влайков 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Румъния със
седалище в Букурещ (№ 4)  8

За  назначаване на Веселин Петров Въл-
канов за извънреден и пълномощен по-
сланик на Република България в Грузия
със седалище в гр. Тбилиси (№ 50)  12

За  освобождаване на Катя Илиева Делева 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Зимбабве (№ 51)  12

За  освобождаване  на  Катя  Илиева  Де-
лева  от  длъжността  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република
България в Република Замбия (№ 52)  12

За  назначаване  на  Мария  Павлова  Цо-
цоркова-Каймакчиева  –  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Република Южна Африка, и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Замбия  със  седалище  в  Претория,
Република Южна Африка (№ 53)  12

За  назначаване  на  Мария  Павлова  Цо-
цоркова-Каймакчиева – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Република Южна Африка, и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Зимбабве със седалище в гр. Претория, 
Република Южна Африка (№ 60)  15

За  освобождаване  на  Димитър  Иванов 
Абаджиев  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Кралство Саудитска Арабия 
(№ 70)  20
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За  освобождаване  на  Димитър  Иванов 
Абаджиев  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Кралство Бахрейн (№ 71)  20

За  освобождаване  на  Тихомир  Ангелов 
Стойчев от длъжността извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Съединените американски 
щати (№ 78)  23

За  назначаване  на  Георги  Великов  Па-
найотов за извънреден и пълномощен 
посланик  на  Репуб лика  България  в 
Съединените  американски  щати  със 
седалище в гр. Вашингтон (№ 79)  23

За   освобождаване на Красимир Димитров 
Стефанов  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен пос ланик на Републи-
ка  България  в  Република  Ботсуана
(№ 80)  23

За  назначаване  на  Мария  Павлова  Цо-
цоркова-Каймакчиева – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Република Южна Африка, и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Ботсуана  със  седалище  в  Претория,
Република Южна Африка (№ 81)  23

За  освобождаване на Красимир Димитров 
Стефанов от длъжността извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Кралство Лесото (№ 82)  24

За  назначаване  на  Мария  Павлова  Цо-
цоркова-Каймакчиева – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Република Южна Африка, и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Кралство Лесо-
то със седалище в Претория, Република 
Южна Африка (№ 83)  24

За  освобождаване на Драгомир Валериев 
Заков от длъжността постоянен пред-
ставител  на  Република  България  в 
Северноатлантическия съвет към Ор-
ганизацията на Северноатлантическия 
договор (№ 110)  29

За  освобождаване на Августина Кирилова 
Цветкова-Карабашева  от  длъжността 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Босна и Херце-
говина (№ 119)  32

За  назначаване на Валери Иванов Йотов 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Босна и Хер-
цеговина  със  седалище в  гр. Сараево
(№ 120)  32

За  освобождаване на Петър Стефанов Кон-
стантинов от длъжността извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република
България в Република Нигер (№ 144)  44

За  н а зн ач а в а не  н а   Р у мен  Пе т р ов 
Петров – извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Алжирската  народно-демократична 
република, и за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 

в Република Нигер със седалище в Ал-
жир, Алжирска народно-демократична 
република (№ 145)  44

За  освобождаване на Румен Петров Петров 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Судан (№ 147)  44

За  назначаване  на Деян Ангелов Катра-
чев – извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Арабска 
република Египет,  и  за извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Република Судан със седа-
лище в гр. Кайро, Арабска република
Египет (№ 148)  44

За  освобождаване на генерал-майор Иван 
Кирилов  Ортомаров  от  длъжността 
заместник-командир  на  Корпуса  за 
бързо развръщане на НАТО в Солун, 
Република Гърция, считано от 1 август 
2022 г. (№ 161)  52

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Валентин Игнатов  Кръстев  от  длъж-
ността началник на Щаба на Съвмест-
ното  командване  на  силите,  считано 
от  1  август  2022 г.,  назначаването му 
на длъжността заместник-командир на 
Корпуса за бързо развръщане на НАТО 
в Солун, Република Гърция, считано от 
1 август 2022 г. (№ 162)  52

За  освобождаване на Валери Иванов Йотов 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Еквадор (№ 228)  65

За  назначаване  на  Божидара  Николова 
Сърчаджиева – извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
във Федеративна република Бразилия, и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Еквадор  със  седалище  в  гр. Брази-
лия, Федеративна република Бразилия
(№ 229)  65

За  освобождаване на Валери Иванов Йотов 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Република Суринам (№ 230)  65

За  назначаване  на  Божидара  Николова 
Сърчаджиева – извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
във Федеративна република Бразилия, и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Суринам  със  седалище  в  гр. Брази-
лия, Федеративна република Бразилия
(№ 231)  65

За  освобождаване  на  Костадин  Ташев 
Коджабашев от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Украйна (№ 236)  77

За  назначаване  на  Десислава  Ангелова 
Найденова-Господинова за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България  в  Република  Австрия  със 
седалище в гр. Виена (№ 248)  86
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За  освобождаване на Славена Красимиро-
ва Гергова от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Ислямска  република
Мавритания (№ 252)  89

За  назначаване на Веселин Иванов Дян-
ков – извънреден  и  пълномощен  по-
сланик  на  Репуб лика България  в  Ту-
низийската република, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Ислямска република Мав-
ритания  със  седалище  в  гр. Тунис,
Тунизийска република (№ 253)  89

За  освобождаване  на  Йордан  Първанов 
Първанов  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Чешката  република
(№ 256)  93

За  назначаване на Данчо Добринов Мичев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Чешката 
република  със  седалище  в  гр.  Прага
(№ 257)  93

За  освобождаване на Бог дан Любомиров 
Коларов от длъжността извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Републи-
ка  България  в  Обединените  арабски
емирства (№ 259)  94

За  назначаване на Иван Илиянов Йорданов 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Обединените 
арабски емирства със седалище в Абу 
Даби (№ 260)  94

За  освобождаване  на  Николай  Христов 
Янков  от  длъжността  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България  в  Република  Азербайджан 
(№ 263)  95

За  назначаване на Руслан Василев Стоянов 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Азербайджан със седалище в гр. Баку 
(№ 264)  95

За  назначаване на полковник Иван Дра-
ганов Иванов  на  длъжността  замест-
ник-началник на Щаба по операциите 
в Щаба на Многонационалния корпус 
„Югоизток“ в Сибиу, Румъния, считано 
от 1 февруари 2023 г. (№ 271)  96

За  назначаване  на  Любомир  Николов 
Попов  за  извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Кралство Саудитска Арабия със седа-
лище в Рияд (№ 276)  98

За  освобождаване  на  Мег лена  Иванова 
Плугчиева-Александрова от длъжността 
извънреден  и  пълномощен  посланик 
на Република България в Черна  гора 
(№ 283)  101

За  назначаване на Стефан Димитров Ди-
митров  за  извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Черна гора със седалище в гр. Подго-
рица (№ 284)  101

За  освобождаване  на  Любо мир  Тодоров 
Тодоров  от  длъжността  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република
България в Република Кипър (№ 285)  101

За  назначаване  на  Недялчо  Димитров 
Данчев  за  извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Република  Кипър  със  седалище  в
гр. Никозия (№ 286)  101

За  освобождаване  на  Момчил  Стоянов 
Райчевски  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Република  Албания 
(№ 299)  102

За  назначаване на Ивайло Кирчев Киров 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Албания  със  седалище  в  гр.  Тирана 
(№ 300)  102

За  освобождаване на Румен Петров Петров 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Алжирската демократична и народна 
република (№ 307)  103

За  назначаване  на  Мария на  Николаева 
Бояджиева за извънреден и пълномо-
щен посланик на Репуб лика България 
в Алжирската демократична и народна 
република със седалище в гр. Алжир 
(№ 308)  103

В. За назначаване и освобождаване от 
длъжност други държавни служители, 
определени със закон

За  назначаване  на  Галина  Владимирова 
Захарова за председател на Върховния 
касационен съд на Република България 
(№ 3)  6

За  освобождаване на генерал-майор Груди 
Иванов Ангелов от длъжността начал-
ник на Военна академия „Г. С. Раковски“ 
и от военна служба, считано от 15 март 
2022 г. (№ 72)  20

За  назначаване  на  генерал-майор  Тодор 
Цонев Дочев на длъжността началник 
на Военна академия „Г. С. Раковски“, 
считано от 15 март 2022 г. (№ 73)  20

За  назначаване на Илия Николов Лингор-
ски за член на Управителния съвет на 
Българската народна банка, считано от 
18 юни 2022 г. (№ 118)  31

За  назначаване  на  Габриела  Димитрова 
Наплатанова-Русева за член на Съвета
за електронни медии (№ 127)  36

За  назначаване  на  капитан  І  ранг  Га-
лин  Маринов  Манев  на  длъжността 
началник  на  Щаба  на  Съвместното 
командване  на  силите,  считано  от
1 август 2022 г. (№ 163)  52

За  освобождаване на Димитър Желязков 
Стоянов  като  представител  на  пре-
зидента  на  Републиката  в  Съвета  по 
сигурността към Министерския съвет 
(№ 204)  61

За  назначаване  на  полковник  Станимир 
Петров  Йорданов  на  длъжността  ди-
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ректор на дирекция „Операции и под-
готовка“, считано от 1 октомври 2022 г. 
(№ 237)  76

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Емил  Иванов  Шошев  от  длъжността 
директор  на  дирекция  „Комуникаци-
онни и информационни системи“ и от 
военна служба, считано от 3 октомври 
2022 г. (№ 238)  76

За  освобождаване на бригаден генерал Ва-
сил Георгиев Събински от длъжността 
командир  на Командване  за  комуни-
кационно-информационна  поддръжка 
и  киберотбрана  и  назначаването  му 
на длъжността директор на дирекция 
„Комуникационни  и  информационни 
системи“, считано от 3 октомври 2022 г. 
(№ 239)  76

За  назначаване  на  полковник  Димитър 
Христов Хлебаров на длъжността ко-
мандир  на Командване  за  комуника-
ционно-информационна  поддръжка  и 
киберотбрана, считано от 3 октомври
2022 г. (№ 240)  76

За  преназначаване на Бисер Кръстев Бо-
рисов  като  председател  на  Държавна 
агенция  „Технически  операции“,  счи-
тано от 23 октомври 2022 г. за срок до 
23 октомври 2027 г. (№ 247)  84

За  освобождаване  на  генерал-лейтенант 
Димитър Крумов Илиев от длъжността 
заместник-началник на отбраната и от 
военна служба, считано от 10 декември 
2022 г. (№ 266)  96

За  освобождаване на генерал-майор Ми-
хаил Димитров Попов от длъжността 
командир на Сухопътните войски, на-
значаването му на длъжността замест-
ник-началник на отбраната, считано от 
10 декември 2022 г. (№ 267)   96

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Деян Дешков Дешков от длъжността ко-
мандир на 61-ва механизирана бригада, 
назначаването му на длъжността коман-
дир на Сухопътните войски, считано от 
10 декември 2022 г. (№ 268)  96

За  назначаване на бригаден генерал Мар-
гарит Тенев Михайлов на длъжността 
командир на 61-ва механизирана бри-
гада,  считано  от  10  декември  2022 г. 
(№ 269)  96

За  назначаване на бригаден генерал Пла-
мен Димитров Йорданов на длъжността 
началник  на  Щаба  на  Сухопътните 
войски,    считано  от  1 януари  2023 г. 
(№ 270)  96

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Васил Генков Лазаров от длъжността 
заместник-командир  на  Съвместното 
командване  на  силите  и  от  военна 
служба,  считано  от  1 януари  2023 г. 
(№ 292)  102

За  назначаване  на  полков ник  Христо 
Венциславов Ганецовски за заместник-

командир на Съвместното командване 
на силите, считано от 1 януари 2023 г. 
(№ 293)  102 

Г. За награждаване с ордени и медали
На  младши  експерт  Давид  Николов  Гъ-

лъбов – началник на дежурна смяна в 
група „Пожарогасителна и спасителна 
дейност“ в Районна служба „Пожарна 
безопасност  и  защита  на  население-
то“ – Благоевград, с медал „За заслуга“ 
(№ 5)  8

На  младши  експерт  Димитър  Алексан-
дров  Георгиев – командир  на  екип  в 
група „Пожарогасителна и спасителна 
дейност“ в Районна служба „Пожарна 
безопасност  и  защита  на  население-
то“ – Благоевград, с медал „За заслуга“ 
(№ 6)  8

На  младши експерт Ангел Благоев Велич-
ков – командир на екип в група „По-
жарогасителна и спасителна дейност“ в 
Районна служба „Пожарна безопасност 
и  защита  на  населението“  – Благоев-
град, с медал „За заслуга“ (№ 7)  8

На  младши инспектор Димитър Владими-
ров  Златков – старши  пожарникар  в 
група „Пожарогасителна и спасителна 
дейност“ в Районна служба „Пожарна 
безопасност  и  защита  на  население-
то“ – Благоевград, с медал „За заслуга“ 
(№ 8)  8

На  г-жа Снежана Радович – извънреден и 
пълномощен посланик на Черна гора в 
Република България, с орден „Мадарски 
конник“ първа степен (№ 75)  20

На  проф. Атанас Стефанов Куртев с орден
„Стара планина“ втора степен (№ 111)  29

На  г-жа  Катерина  Сакеларопулу – пре-
зидент на Република Гърция,  с орден
„Стара планина“ с лента (№ 116)  32

На  Васил  Трифонов  Долапчиев  с  орден 
„За гражданска заслуга“ втора степен 
(№ 126)  36

На  проф. Божидар Асенов Божинов с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 140)  42

На  проф. Камен Димов Велев с орден „Стара 
планина“ първа степен (№ 149)  47

На  проф. Стефан Стоилов Костянев с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие 
(№ 157)  52

На  г-н  Мануел  Корчек – извънреден  и 
пълномощен посланик на Словашката 
република  в  Република  България,  с 
орден „Мадарски конник“ първа степен 
(№ 160)  52

На  г-н  Якуб  Ал  Атиики  –  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Държавата 
Кувейт  в  Република  България,  с  ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен 
(№ 173)  54

На  г-н  Анжей  Франгеш – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
Словения в Република България, с ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 180)  57
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На  г-н Ахмед Ал Мадбух – извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Държавата 
Палестина  в  Република  България,  с 
орден „Мадарски конник“ първа степен 
(№ 190)  59

На  г-жа Андреа Вике – извънреден и пълно-
мощен посланик на Репуб лика Австрия в 
Република България, с орден „Мадарски 
конник“ първа степен (№ 227)  65

На  г-жа  Флоранс  Робин – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Френската 
република  в  Република  България,  с 
орден „Мадарски конник“ първа степен 
(№ 241)  78

На  отец Александър Филипов Чъкърък с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 243)  81

На  г-н  Мариос  Кундуридис – извънреден 
и  пъл номощен  посланик  на  Репуб-
лика Кипър в Република България, с 
орден „Мадарски конник“ първа степен 
(№ 244)  81

На  г-н Димитрис Хронопулос – извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
Гърция  в  Република  България,  с  ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен 
(№ 246)  82

На  акад. Николай Денков Денков с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие 
(№ 249)  86

На  Даниела Стефанова Доковска с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие
(№ 250)  86

На  проф.  д-р Красимир Борисов Гигов  с 
орден  „Стара  планина“  първа  степен
(№ 254)  91

На  г-н  Кристоф  Айххорн – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Федерална 
република Германия в Република Бълга-
рия, с орден „Мадарски конник“ първа 
степен (№ 255)  91

На  проф.  Николай  Георгиев  Вълканов  с 
орден  „Стара  планина“  първа  степен 
(№ 261)  94

На  проф. Диана Христова Петкова с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 278)  98

На  проф.  д-р  Пенка  Илиева  Переновска 
с  орден  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“ 
огърлие (№ 294)  102

На  проф. д-р Димитър Йорданов Димитра-
ков с орден „Св. св. Кирил и Методий“ 
първа степен (№ 295)  102

Д. За удостояване офицери с висши военни 
звания

На  бригаден  генерал  Валентин Игнатов 
Кръстев  с  висше  офицерско  звание 
„генерал-майор“,  считано от 1 август 
2022 г. (№ 162)  52

На  капитан І ранг Галин Маринов Манев 
с  висше офицерско  звание  „флотилен 
адмирал“, считано от 1 август 2022 г.
(№ 163)  52

На  полковник Станимир Петров Йорданов 
с  висше  офицерско  звание  „бригаден 
генерал“, считано от 1 октомври 2022 г.
(№ 237)  76

На  полковник Димитър Христов Хлебаров 
с  висше  офицерско  звание  „бригаден 
генерал“, считано от 3 октомври 2022 г. 
(№ 240)  76

На  генерал-майор Михаил Димитров Попов 
с висше офицерско звание „генерал-лей-
тенант“, считано от 10 декември 2022 г. 
(№ 267)  96

На  бригаден генерал Деян Дешков Дешков 
с  висше  офицерско  звание  „генерал-
майор“, считано от 10 декември 2022 г. 
(№ 268)  96

На  полковник  Иван  Драганов  Иванов  с 
висше  офицерско  звание  „бригаден 
генерал“, считано от 1 февруари 2023 г. 
(№ 271)  96

На  полков ник  Христо  Венциславов  Га-
нецовски  с  висше  офицерско  звание 
„бригаден генерал“, считано от 1 януари 
2023 г. (№ 293)  102

Ж.  Други
За  възлагане правомощия на вицепрези-

дента (№ 9)  7
За  утвърждаване на длъжностите във Въ-

оръжените сили на Република България 
и  Националната  служба  за  охрана, 
изискващи  висши  офицерски  звания
(№ 59)  15

За  възлагане на кандидата за министър-
председател  Асен  Васков  Василев  да
състави правителство (№ 164)  52

За  възлагане  на  парламентарната  група 
„БСП за България“ да посочи кандидат
за министър-председател (№ 183)  57

За  назначаване на служебно правителство 
от 2 август 2022 г. (№ 212)  61

За  разпускане на Четиридесет и седмото
Народно събрание на 2 август 2022 г.
(№ 213)   61

За  определяне  на  номерацията,  наиме-
нованията  и  границите  на  изборните 
райони за произвеждане на избори за 
народни представители на 2 октомври 
2022 г. (№ 226)  62

За  свикване  на  първо  заседание  на  но-
воизбраното Четиридесет  и  осмо На-
родно събрание на 19 октомври 2022 г. 
от 9,00 ч. (№ 245)  82

За  утвърждаване на длъжностите във Въо-
ръжените сили на Република България 
и  Националната  служба  за  охрана, 
изискващи  висши  офицерски  звания
(№ 265)  96

За  възлагане на кандидата за министър-
председател Николай Стефанов Габров-
ски да състави правителство (№ 279)  97

За  предлагане  на  Четиридесет  и  осмото 
Народно събрание да избере Николай 
Стефанов  Габровски  за  министър-
председател  на  Република  България
(№ 281)  99
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За  връщане за ново обсъждане в Народно-
то събрание на Закона за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, приет 
от 48-ото Народно събрание на 2 де-
кември 2022 г., и мотивите към указа 
(№ 287)  100

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЯ

По конституционно дело:
Номер 17 от 2021 г. (№ 1)  13
Номер 20 от 2021 г. (№ 2)  16
Номер 16 от 2021 г. (№ 3)  18
Номер 14 от 2021 г. (№ 4)  33
Номер 13 от 2021 г. (№ 5)  46
Номер 9 от 2022 г. (№ 7)  56
Номер 4 от 2022 г. (№ 8)  58
Номер 5 от 2022 г. (№ 9)  61
Номер 21 от 2021 г. (№ 10)  61
Номер 3 от 2022 г. (№ 11)  64
Номер 7 от 2022 г. (№ 12)  78
Номер 8 от 2022 г. (№ 13)  79
Номер 14 от 2022 г. (№ 14)  94
Номер 10 от 2022 г. (№ 15)  97

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По конституционно дело:
Номер 19 от 2021 г. (№ 1)  13

  Определение № 1 ПМ 
  от 17 февруари 2022 г.  15

Номер 15 от 2021 г. (№ 2)  18
Номер 2 от 2022 г. (№ 3)  26
Номер 11 от 2022 г. (№ 4)  56
Номер 12 от 2022 г. (№ 5)  61
Номер 13 от 2022 г. (№ 6)  77
Номер 16 от 2022 г. (№ 7)  85
Номер 15 от 2022 г. (№ 8)  85
Номер 18 от 2022 г. (№ 9)  93

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилни-
ка  за  организацията  на  дейността  на
Конституционния съд  39

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

472  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г.  1

473  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2021 г.  1

474  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2021 г.  1

475  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2021 г.  1

476  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2021 г.  1

477  За  одобряване  на  допълнителни 
разходи  по  бюджета  на  Министер-
ството на финансите за 2021 г.  1

478  За извършване на промяна на утвърде-
ния със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г. мак-
симален размер на ангажиментите за 
разходи,  които  могат  да  бъдат  поети 
през 2021 г. по бюджета на Комисията
за финансов надзор  1

479  За одобряване на допълнителен трансфер 
по  бюджета  на  държавното  общест-
вено осигуряване за 2021 г.  1

480  За  изменение  на  Устройствения  пра-
вилник на областните администрации, 
приет с Постановление № 121 на Ми-
нистерския съвет от 2000 г.  1

481  За уреждане на бюджетни отношения
през 2022 година  1

482  За изменение на Постанов ление № 151 на 
Министерския съвет от 2020 г. за опре-
деляне 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 епиде-
мична обстановка, обявена с Решение 
№ 325 и удължена с Решение № 378 на
Министерския съвет от 2020 г.  1

483  За изменение на Устройствения правил-
ник на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съоб-
щенията, приет с Постановление № 232
на Министерския съвет от 2009 г.  1

484  За изменение на Наредбата за коман-
дировъчните средства при задграничен 
мандат, приета с Пос тановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.  1

485  За изменение на Тарифата за държавните 
такси, събирани от Агенцията по впис-
ванията, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2005 г.  1

486  За извършване на промени на утвър-
дените  с  чл. 22,  ал. 3  от  Закона  за 
държавния бюджет на Репуб лика Бъл-
гария за 2021 г. показатели по бюджета 
на  Министерството  на  регионалното
развитие и благоустройството  1

1  За изменение на Постановление № 405 
на  Министерския  съвет  от  2021 г. 
за  определяне  на  условията,  крите-
риите,  реда  и  размера  на  средствата 
по  схема  за  предоставяне  на  безвъз-
мездни  средства  за  подпомагане  на 
туристическия  сектор  за  компенси-
ране  на  загуби,  възникнали  пряко 
и/или косвено от ограниченията в дей-
ността на предприятията поради въве-
дените противоепидемични мерки  3



БРОЙ  10 4     СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 0 2 2   Г.   С ТР.   45   

2  За изменение на Постановление № 427 
на  Министерския  съвет  от  2021 г.  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  3

3  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  5

4  За  изменение  на  Устройствения  пра-
вилник на Министерството на енерге-
тиката, приет с Постанов ление № 360
на Министерския съвет от 2015 г.   5

5  За изменение на Постановление № 155 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
определяне на второстепенните разпоре-
дители по бюджета на Министерството 
на правосъдието  7

6  За допълнение на Наредбата за опаз-
ване  на  околната  среда  в  морските 
води,  приета  с  Постановление  № 273
на Министерския съвет от 2010 г.   7

7  За изменение и допълнение на Наред-
бата за финансирането на институци-
ите  в  системата  на  пред училищното 
и  училищното  образование,  приета  с 
Постановление № 219 на Министерския 
съвет от 2017 г.   7

8  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  7

9  За  допълнение  на  Наредбата  за  реда 
за  класифициране  на  растенията  и 
веществата като наркотични, приета с 
Постановление № 293 на Министерския 
съвет от 2011 г.  9

10  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 476 на Министерския съвет от 
2021 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството
на енергетиката за 2021 г.  10

11  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 481 от 2021 г. за уреждане 
на бюджетни отношения през 2022 г.  11

12  За приемане на Устройствен правилник 
на  Министерството  на  електронното
управление  11

13  За приемане на актуализиран Списък 
на защитените от държавата специално-
сти от професии за учебната 2022/2023 
година и на актуализиран Списък със 
специалности  от  професии,  по  които 
е налице очакван недостиг от специа-
листи на пазара на труда за учебната
2022/2023 година  13

14  За приемане на Наредба за условията 
и реда за издаване, връщане и съхра-
нение на дипломатически и служебни
паспорти  14

15  За  определяне  на  условията  и  реда 
за  назна чаване  на  български  и  чуж-
дестранни  граждани  в  съвместните 
структури и за определяне на системата 
за  осъществяване  на  първо  ниво  на 
контрол по програмите за териториално 

сътрудничество на Европейския съюз, 
в които Република България участва за
периода 2021 – 2027 г.  15

16  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на отбраната, приет с Постановление
№ 5 на Министерския съвет от 2014 г.  16

17  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за осъществяване 
на  дейностите,  свързани  с  оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пи-
ротехническите изделия, и контрола над 
тях в Министерството на вътрешните 
работи, приета с Постановление № 96
на Министерския съвет от 2011 г.  16

18  За изменение на Постановление № 267 
на  Министерския  съвет  от  2021 г.  за 
одобряване на допълнителни плащания 
от централния бюджет по бюджета на 
Министерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
за 2021 г. за осигуряване на средства за 
инвестиционен проект „Модернизация 
на жп линия София – Драгоман – сръб-
ска граница, жп участък Волуяк – Дра-
гоман“ на Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ по Оперативна 
програма  „Транспорт  и  транспортна
инфраструктура“ 2014 – 2020 г.  17

19  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намале-
ните приходи от прилагането на цени 
за обществени пътнически превози по 
автомобилния  транспорт,  предвидени 
в нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на 
обществени  пътнически  превози  по 
нерентабилни  автобусни  линии  във 
вътрешноградския транспорт и транс-
порта в планински и други райони и 
за  издаване  на  превозни  документи 
за извършване на превозите, приета с 
Постанов ление № 163 на Министерския 
съвет от 2015 г.  18

20  За приемане на устройствени правилни-
ци на Министерството на икономиката 
и индустрията и на Министерството на 
иновациите и растежа  17

21  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 74 на Министерския съвет 
от 2015 г. за създаване на Национален
икономически съвет  18

22  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.   19

23  За приемане на Наредба за разглежда-
не на спорове по Закона за марките и
географските означения  19

24  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  20

25  За изменение и допълнение на Тарифа 
№ 1 към Закона за държавните такси 
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за  таксите,  събирани  от  съдилищата, 
прокуратурата,  следствените  служби 
и  Министерството  на  правосъдието, 
приета с Постановление № 167 на Ми-
нистерския съвет от 1992 г.  20

26  За  създаване  на  национален  коорди-
национен  механизъм  за  преглед  на 
проектната готовност, приоритизиране 
и мониторинг на изпълнението на про-
ектите в сектор „Транспорт“, отговарящи 
на условията за финансиране по Кохе-
зионния фонд съгласно Рег ламент (ЕС) 
2021/1153 на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Механизъм 
за свързване на Европа (МСЕ) и за от-
мяна на регламенти (ЕС) № 1316/2013
и (ЕС) № 283/2014  21

27  За изменение на Наредбата за прилагане 
на  Класификатора  на  длъжностите  в 
администрацията,  приета  с  Постано-
вление № 129 на Министер ския съвет
от 2012 г.  21

28  За изменение на Постановление № 328 
на Министерския  съвет от  2016  г.  за 
одобряване  на  промени  по  бюджета 
на  Министерството  на  енергетиката 
за  2016  г.  за  изплащане  на  задълже-
нията  на  „Национална  електрическа 
компания“ – ЕАД,  съгласно решение 
по Арбитражно дело ICC CASE 18086/
GZ/MHM  21

29  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на земеделието за 
2022 г.  във  връзка  с  увеличаване  на 
капитала  на  еднолично  акционерно 
дружество с държавно участие в капи-
тала „Сортови семена – Елит“ – ЕАД,
София  21

30  За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет  21

31  За изпълнението на държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.  23

32  За допълнение на Наредбата за ползване 
на студентските общежития и столове, 
приета с Постановление № 235 на Ми-
нистерския съвет от 2008 г.  24

33  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на земеделието за 
2022 г.  във  връзка  с  увеличаване  ка-
питала на еднолично акционерно дру-
жество с държавно участие в капитала 
„Врана“ – ЕАД  24

34  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 476 на Министерския съвет от 
2021 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството 
на енергетиката за 2021 г.   25

35  За изменение и допълнение на Наред-
бата за предоставяне на речни инфор-
мационни услуги по вътрешните водни 
пътища на Република България, приета с 
Постановление № 329 на Министерския
съвет от 2007 г.   25

36  За изменение на Постановление № 185 
на  Министерския  съвет  от  2011 г.  за 

изменение  на  Постановление  № 125 
на  Министерския  съвет  от  2006 г.  за 
приемане  на  Устройствен  правилник 
на Министерството на  земеделието и
храните  25

37  За определяне размера на минималната
работна заплата за страната  25

38  За създаване на Съвет за електронно
управление при Министерския съвет  26

39  За  одобряване  на  допълнителни 
трансфери  по  бюджетите  на  общи-
ните  за  2022 г.  за  компенсиране  на 
извършените  от  родителите  разходи 
за  периода  от  1  ноември  2021 г.  до   
28 февруари 2022 г. за отглеждането и 
обучението на децата, които не са при-
ети в държавни или общински детски 
градини или училища поради липса на 
свободни места  27

40  За изменение на Постановление № 151 на 
Министерския съвет от 2020 г. за опре-
деляне 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 епиде-
мична обстановка, обявена с Решение 
№ 325 и удължена с Решение № 378 на
Министерския съвет от 2020 г.   27

41  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 136 на Министерския съвет 
от 2015 г. за създаване на Национален
съвет по антикорупционни политики  27

42  За приемане на Наредба за изискванията 
към  използването  на  екстракционни 
разтворители  при  производството  на
храни и хранителни съставки  27

43  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2022 г.  27

44  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  29

45  За одобряване на допълнителни разхо-
ди за 2022 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 пе-
риода  2014 – 2020 г.  и  по Програмата 
за морско дело и рибарство за периода 
2014 – 2020 г.  29

46  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за финансово осигу-
ряване на дейности по Програмата за из-
граждане, пристрояване, надстрояване 
и реконструкция на детски ясли, детски 
градини и училища 2020 – 2022 г.  29

47  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
отбраната за 2022 г.  29

48  За изменение на Постановление № 267 
на  Министерския  съвет  от  2021 г.  за 
одобряване на допълнителни плащания 
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от  централния  бюджет  по  бюджета 
на  Министерството  на  транспорта, 
информационните  технологии  и  съ-
общенията  за  2021 г.  за  осигуряване 
на  средства  за  Инвестиционен  про-
ект  „Модернизация на жп линия Со-
фия – Драгоман – сръбска  граница, 
жп  участък  Волуяк – Драгоман“  на 
Национална  компания  „Железопътна 
инфраструктура“  по Оперативна  про-
грама  „Транспорт  и  транспортна
инфраструктура“ 2014 – 2020 г.  29

49  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на труда 
и социалната политика за 2022 г.  29

50  За  приемане  на  Наредба  за  реда  за 
оформяне, подаване и разглеждане на 
опозиции по Закона за марките и гео-
графските означения  29

51  За допълнение на Постановление № 454 
на  Министерския  съвет  от  2021 г.  за 
одобряване  на  допълнителни  разходи 
по  бюджета  на  Министерството  на
транспорта и съобщенията за 2021 г.   31

52  За изменение на Постановление № 328 
на  Министерския  съвет  от  2016 г.  за 
одобряване  на  промени  по  бюджета 
на  Министерството  на  енергетиката 
за  2016 г.  за  изплащане  на  задъл-
женията  на  „Национална  електри-
ческа  компания“ – ЕАД,  съг ласно 
решение  по  Арбитражно  дело  ICC 
CASE 18086/GZ/MHM  31

53  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  31

54  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  31

55  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  31

56  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2022 г.  31

57  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  от  резерва  по  чл. 1, 
ал. 2,  раздел  ІІ,  т. 5.1  от  Закона  за 
държавния  бюджет  на  Република 
България  за  2022 г.  за  непредвидени   
и/или неотложни разходи за предотвра-
тяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия  31

58  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г. за компенсация на намалението 
в приходите от данък върху таксиметров 
превоз на пътници  31

59  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на  Държавен  фонд 
„Земеделие“ за 2022 г. за подпомагане 
на земеделски стопани  31

60  За приемане на Наредба за методиките 
за определянето на националната цел 
за  енергийна  ефективност  и  за  опре-

делянето на общата кумулативна цел, 
въвеждането на схема за задължения за 
енергийни спестявания и разпределяне-
то на индивидуалните цели за енергийни
спестявания между задължените лица  32

61  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
туризма за 2022 г.  32

62  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 385 на Министерския съвет 
от 2015 г. за дейността на Централния 
орган за покупки за нуждите на орга-
ните на изпълнителната власт  33

63  За приемане на Устройствен правилник 
на Министерството на туризма  34

64  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.  34

65  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.  34

66  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2022 г.  35

67  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г.  34

68  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 110  на  Министерския 
съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет  34

69  За здравно осигуряване на лицата с вре-
менна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона 
за убежището и бежанците и на лицата 
по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от
Закона за здравното осигуряване  35

70  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2022 г.  35

71  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
туризма за 2022 г.  35

72  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  36

73  За преобразуване на Държавната аген-
ция за българите в чужбина към Минис-
терския съвет в Изпълнителна агенция 
за българите в чужбина към министъра 
на външните работи  36

74  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.  36

75  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Националния статисти-
чески институт за 2022 г.  36

76  За одобряване на допълнителни разходи 
и трансфери по бюджета на Министер-
ството на здравеопазването за 2022 г.  36

77  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г.  36

78  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2022 г. 
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за  възстановяване  на  транспортните 
разходи или на разходите  за наем на 
педагогическите специалисти в инсти-
туциите  в  системата  на  предучилищ-
ното и училищното образование  36

79  За уреждане на отношенията, свързани 
със закриването на Националния ком-
пенсационен жилищен фонд  36

80  За определяне на правилата за възлагане 
на дейности по инвестиции от крайни 
получатели на средства от Механизма 
за възстановяване и устойчивост  36

81  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г.  36

82  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
земеделието за 2022 г.  36

83  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри за Българската академия на науките 
за 2022 г. чрез бюджета на Министер-
ството на образованието и науката  37

84  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
околната среда и водите за 2022 г.  37

85  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за
2022 г. за изплащане на стипендии  37

86  За одобряване на допълнителни разходи 
за 2022 г.  37

87  За изменение на Наредбата за заплатите 
на служителите в държавната админи-
страция, приета с Постановление № 129 
на Министерския съвет от 2012 г.  37

88  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на външните работи, приет с Постано-
вление № 202 на Министерския съвет
от 2013 г.  38

89  За създаване на Изпълнителна агенция 
„Инфраструктура на електронното упра-
вление“ и за приемане на Устройствен 
правилник  на Изпълнителна  агенция 
„Инфраструктура на електронното уп-
равление“ и на Устройствен правилник 
на  Министерството  на  електронното
управление  38

90  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 79 на Министерския съвет от 
2016 г. за осигуряване за безвъзмездно 
ползване  на  познавателни  книжки, 
учебници и учебни комплекти  39

91  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  за 
закупуване на училищни автобуси  39

92  За изменение 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.  39

93  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на тури-
зма за 2022 г. за авансово финансиране 

на разходи по Програмата за ползване 
на хуманитарна помощ за лица, търсещи 
временна закрила в Република Бълга-
рия  вследствие  на  военните  действия 
в Украйна, приета с Решение № 145 на 
Министерския съвет от 2022 г., изменена 
и допълнена с решения № 181, № 239, 
№ 241 и № 298 от 2022 г.  41

94  За приемане на Програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища 
през 2022 г.  41

95  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 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.)   41

96  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г.  41

97  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  младежта  и  спорта  за  2022 г.  за 
изплащане  на  минимални  диферен-
цирани  размери  на  паричните  сред-
ства  за  физическа  активност,  физи-
ческо  възпитание,  спорт  и  спортно-
туристическа дейност  41

98  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване  на  дейности  по  Програ-
мата  за  изграждане,  пристроя ване, 
надстрояване и реконструкция на дет-
ски  ясли,  детски  градини  и  училища 
2020 – 2022 г.  41

99  За изменение на Постановление № 90 
на  Министерския  съвет  от  2000 г. 
за  условията  и  реда  за  предоста-
вяне  на  стипендии  на  студентите, 
докторантите  и  специализантите  от   
държавните висши училища и научни 
организации  41

100  За определяне годишния размер на сред-
ствата за финансиране на духовните учи-
лища от бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.  41

101  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г. за работа с деца и ученици от 
уязвими  групи  в  детските  градини 
и  училищата  и  за  допълнително  фи-
нансиране  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  41

102  За отменяне на нормативни актове на
Министерския съвет  41
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103  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 144 на Министерския съвет 
от 2012 г. за назначаване на персонал
за нуждите на Европейските училища  41

104  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2022 г.  41

105  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджетите на Министерския съвет и 
на Министерството на здравеопазването 
за 2022 г. за авансово финансиране на 
разходи за лица, търсещи временна за-
крила в Република България вследствие 
на военните действия в Украйна  41

106  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 105  на  Министерския 
съвет от  2022 г.  за одобряване на до-
пълнителни разходи по бюджетите на 
Министерския  съвет  и  на Министер-
ството на здравеопазването за 2022 г. 
за  авансово  финансиране  на  разходи 
за  лица,  търсещи  временна  закрила 
в  Република  България  вследствие  на 
военните действия в Украйна  41

107  За допълнение на Постановление № 181 
на  Министерския  съвет  от  2009 г.  за 
определяне на стратегичес ките обекти 
и  дейности,  които  са  от  значение  за 
националната сигурност  41

108  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 86 на Министерския съвет от 
2020 г. за създаване на Консултативен 
съвет във връзка с Европейската зелена 
сделка  41

109  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 37 на Министерския съвет от 
2015 г. за определяне на реда и условията 
за изпълнение на Оперативна програма 
за  храни  и/или  основно  материално 
подпомагане от Фонда  за  европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 
в България за периода 2014 – 2020 г.  41

110  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.  42

111  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  42

112  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 138 на Министерския съвет 
от 2014 г. за създаване на Национален 
съвет  по  демографска  политика  към 
Министерския съвет  42

113  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери по бюджета на Минис-
терството  на  отбраната  за  2022 г.  за 
изплащане на минимални диференци-
рани  размери  на  паричните  средства 
за  физическа  активност,  физическо 
възпитание, спорт и спортно-туристи-
ческа дейност  42

114  За определяне на детайлни правила за 
предоставяне  на  средства  на  крайни 
получатели от Механизма за възстано-
вяване и устойчивост  43

115  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  43

116  За откриване на поделения на Велико-
търновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий“ в гр. Свети Николе, Репуб -
лика Северна Македония  44

117  За откриване на Научно-внедрителски 
институт  за  иновации  в  туризма  в 
структурата  на  Икономическия  уни-
верситет – Варна  44

118  За допълнение на Методиката за изчис-
ляване  на  инфраструктурните  такси, 
събирани  от  управителя    на  желе-
зопътната  инфраструктура,  приета  с 
Постановление № 92 на Министерския 
съвет от 2012 г.  44

119  За изменение на Постановление № 31 на 
Министерския съвет от 2016 г. за утвър-
ждаване на единни разходни стандарти 
за финансиране на държавните културни 
институти, осъществяващи дейности в
областта на сценичните изкуства  44

120  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
културата за 2022 г.  44

121  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.  44

122  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за пенсиите и осигурителния 
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.  44

123  За изменение и допълнение на Наредбатa 
за таксите за използване на летищата 
за обществено ползване и за аеронави-
гационно обслужване в Република Бъл-
гария, приета с Постановление № 280 
на Министерския съвет от 1998 г.  44

124  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2022 г.  44

125  За приемане на Наредба за процедури-
те за управление на безопасността на 
пътната инфраструктура  46

126  За изменение и допълнение на Наред-
бата за отговорността и координацията 
на държавните органи, осъществяващи 
действия по прилагането на Регламент 
Дъблин и Регламент Евродак, приета с 
Постановление № 332 на Министерския 
съвет от 2007 г.  46

127  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г. за компенсиране на извършените 
от родителите разходи за периода от 1 
март до 30 април 2022 г. за отглежда-
нето и обучението на децата, които не 
са приети в държавни или общински 
детски  градини  или  училища  поради 
липса на свободни места  46

128  За одобряване на допълнителни разходи 
и трансфери по бюджета на Министер-
ството на здравеопазването за 2022 г.  46



СТР.   5 0   СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 0 2 2   Г.   БРОЙ  10 4

129  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2022 г.  46

130  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджетите  на Министерството на 
вътрешните работи и Министерството 
на отбраната за 2022 г.  46

131  За изменение на Постановление № 267 
на  Министерския  съвет  от  2021 г.  за 
одобряване на допълнителни плащания 
от централния бюджет по бюджета на 
Министерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
за 2021 г. за осигуряване на средства за 
Инвестиционен проект „Модернизация 
на жп линия София – Драгоман – сръб-
ска граница, жп участък Волуяк – Дра-
гоман“ на Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ по Оперативна 
програма  „Транспорт  и  транспортна
инфраструктура“ 2014 – 2020 г.  46

132  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 181 на Министерския съвет 
от 2009 г. за определяне на стратегиче-
ските обекти и дейности, които са от 
значение за националната сигурност  47

133  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 454 на Министерския съвет от 
2021 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерство-
то  на  транспорта  и  съобщенията  за 
2021 г.   47

134  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  47

135  За приемане на Наредба за качеството
на социалните услуги  48

135  За приемане на Наредба за качеството 
на социалните услуги (продължение от
бр. 48)  49

135  За приемане на Наредба за качеството 
на социалните услуги (продължение от 
бр. 49)  50

136  За преобразуване на Обединения тех-
нически колеж – София, и на Техниче-
ския колеж – Казанлък, в Техничес ки 
колеж – София, в структурата на Тех-
ническия университет – София  48

137  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  48

138  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по Национална програма „Оп-
тимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одобрена с Решение № 302 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване  на  национални  програми 
за развитие на образованието  48

139  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  49

140  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  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  общин-
ските  детски  градини  и  училища  за 
2022 година  49

141  За изменение и допълнение на Наредбата 
за държавните изисквания за приемане 
на студенти във висшите училища на 
Република България, приета с Поста-
новление № 79 на Министерския съвет
от 2000 г.   49

142  За изменение на Тарифата за таксите, 
които  се  събират  за  преминаване  и 
ползване  на  републиканската  пътна 
мрежа, приета с Постанов ление № 370
на Министерския съвет от 2019 г.   49

Поправка  51
143  За изменение и допълнение на Устрой-

ствения  правилник  на  Изпълнителна 
агенция „Одит на средствата от Евро-
пейския съюз“ към министъра на фи-
нансите, приет с Постанов ление № 346 
на Министерския съвет от 2008 г.  49

144  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за хората 
с  увреждания,  приет  с  Постановле-
ние  № 65  на  Министерския  съвет  от 
2019 г.  50

145  За  приемане  на  Наредба  за  изисква-
нията  към  преработените  храни  на 
зърнена  основа  и  към  детските  хра-
ни,  предназначени  за  кърмачета  и 
малки деца  51

146  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на туризма за 2022 г. за авансово фи-
нансиране на  разходи по Програмата 
за  ползване  на  хуманитарна  помощ 
за  лица,  търсещи  временна  закрила 
в  Република  България  вследствие  на
военните действия в  Украйна  51

147  За определяне на нов размер на соци-
алната пенсия за старост  52

148  За изменение на Постановление № 120 
на  Министерския  съвет  от  2012 г.  за 
създаване на Междуведомствен съвет по 
отбранителна индустрия и сигурност на 
доставките към Министерския съвет  53

149  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни учили-
ща, приета  с Постановление № 94 на
Министерския съвет от 2022 г.   53

150  За изменение и допълнение на Правил-
ника  за  устройството  и  дейността  на 
Националния институт по метеорология 
и хидрология, приет с Постановление 
№ 7 на Министерския съвет от 2019 г.  53

151  За допълнение на Тарифа № 5 за таксите, 
които се събират в системата на Ми-
нистерството на транспорта и съобще-
нията, одобрена с Постановление № 81 
на Министерския съвет от 2000 г.  53
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152  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  53

153  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване на дейности по Национална 
програма  „Отново  заедно“,  приета  с 
Решение № 453 на Министерския съвет 
от 2021 г., изменена с Решение № 679 
на  Министерския  съвет  от  2021 г.  и 
одобрена  за  2022 г.  с  Решение № 302 
на Министерския съвет от 2022 г.  53

154  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  от  резерва  по  чл. 1, 
ал. 2,  раздел  ІІ,  т.  5.1  от  Закона  за 
държавния  бюджет  на  Република 
България  за  2022 г.  за  непредвидени 
и/или неотложни разходи за предотвра-
тяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия  53

155  За  отменяне  на  Постановление  № 33 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване  на  промени  по  бюджета 
на Министерството на земеделието за 
2022 г.  във  връзка  с  увеличаване  ка-
питала на еднолично акционерно дру-
жество с държавно участие в капитала 
„Врана“ – ЕАД  53

156  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  53

157  За определяне на органите и структу-
рите,  отговорни  за  изпълнението  на 
Плана за възстановяване и устойчивост 
на Република България, и на техните 
основни функции  54

158  За създаване на Национален съвет по 
психично здраве  54

159  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г. за изплащане 
на стипендии и на еднократно финан-
сово  подпомагане  по  Програмата  на 
мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни, общински и частни 
училища през 2022 г., приета с Поста-
новление № 94 на Министерския съвет 
от 2022 г.  54

160  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
културата за 2022 г.  54

161  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2022 г.  54

162  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на културата за 2022 г.  54

163  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерския съвет за 2022 г. във 
връзка с увеличаване капитала на тър-
говско дружество  54

164  За одобряване на вътрешнокомпенсира-
ни промени на утвърдените разходи по 
области на политики/бюджетни програ-
ми по бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2022 г.  55

165  За приемане на Наредба  за единните 
държавни изисквания за придобиване 
на висше образование по специалността 
„Право“ и професионална квалифика-
ция „юрист“  55

166  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2022 г.  55

167  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
младежта и спорта за 2022 г.  55

168  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  електронната  платформа  за 
продажба на имоти – частна държавна 
собственост, и на имоти – собственост 
на търговски дружества с повече от 50 
на  сто  държавно  участие  в  капитала 
или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско 
дружество с повече от 50 на сто дър-
жавно  участие  в  капитала,  приета  с 
Постанов ление № 243 на Министерския 
съвет от 2019 г.  55

169  За  приемане  на  Устройствен  правил-
ник на Министерството на младежта
и спорта  56

170  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  56

171  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  56

172  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдени разходи по 
области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на външните работи за 2022 г.  56

173  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спор-
та за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на търговско дружество  56

174  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
финансите за 2022 г.  56

175  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г.  56

176  За одобряване на допълнителни транс-
фери за Селскостопанската академия за 
2022 г. чрез бюджета на Министерството 
на земеделието  56

177  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г.  56

178  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  държавните  изисквания  към 
съдържанието на основните документи, 
издавани от висшите училища, приета с 
Постановление № 215 на Министерския 
съвет от 2004 г.  57

179  За одобряване на компенсирани промени 
в разпределението на разходите по чл. 1, 
ал. 5 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.  57
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180  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджетите на Министерския съвет 
и на Министерството на  земеделието 
за 2022 г. за увеличаване на възнаграж-
денията на персонала  57

181  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Изпълнителната 
агенция по горите, приет с Постановле-
ние № 173 на Министерския съвет от
2011 г.  58

182  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
финансите за 2022 г.  58

183  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 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 учили-
ща през 2022 г., приета с Постановле-
ние  № 94  на  Министерския  съвет  от
2022 г.   58

184  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката 
за 2022 г. за изплащане на минимални 
диференцирани размери на паричните 
средства за физическа активност, фи-
зическо възпитание, спорт и спортно-
туристическа дейност  58

185  За възстановяване на средства по бю-
джета на Министерството на труда и 
социалната политика за 2022 г.  58

186  За одобряване на допълнителни разходи 
за персонал по бюджета на Министер-
ството на труда и социалната политика 
за 2022 г.  58

187  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  58

188  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 2022 г. 
за  непредвидени  и/или  неотложни 
разходи за предотвратяване, овладява-
не и преодоляване на последиците от 
бедствия  58

189  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2022 г.  58

190  За одобряване на допълнителни транс-
фери  за  държавните  висши  училища 
чрез  бюджета  на Министерството  на
образованието и науката за 2022 г.  58

191  За възлагане на „Хели Мед Сървиз“ – 
ЕАД, да извършва услуга от общ ико-
номически интерес – полети за осигуря-
ване на въздушен транспорт за нуждите 
на спешната медицинска помощ, орга-
низирана от държавата при условията и 
по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 
на Комисията от 5 октомври 2012 г. за 
определяне на технически изисквания и 
административни процедури във връзка 
с въздушните операции в съответствие 

с  Регламент  (ЕО)  № 216/2008  на  Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 
авиационен оператор със свидетелство 
за авиационен оператор и SPA.HEMS 
одобрение, издадено от главния дирек-
тор на Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация“, на 
територията на Република България  58

192  За одобряване на промени по бюджета 
на  Министерството  на  транспорта  и 
съобщенията  за  2022 г.  във  връзка  с 
образуване на търговско дружество  58

193  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на тури-
зма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за ползване 
на хуманитарна помощ за лица, търсещи 
временна закрила в Република Бълга-
рия вследствие на военните действия в 
Украйна  58

194  За изменение на Постановление № 105 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване  на  допълнителни  разходи 
по бюджетите на Министерския съвет и 
на Министерството на здравеопазването 
за 2022 г. за авансово финансиране на 
разходи за лица, търсещи временна за-
крила в Република България вследствие 
на военните действия в Украйна  59

195  За одобряване на допълнителни плаща-
ния по бюджета на Министерството на 
здраве опазването за 2022 г. за предоста-
вяне на заем на „Университетска мно-
гопрофилна болница за активно лечение 
„Александровска“ – ЕАД, София  59

196  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
икономиката и индустрията за 2022 г.  60

197  За създаване на Институт за стратегиче-
ски анализи и прогнози и за приемане 
на Устройствен правилник на Института 
за стратегически анализи и прогнози  60

198  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Националната служба
за охрана за 2022 г.  60

199  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на околната среда и водите за 2022 г.  60

200  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на тури-
зма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за хумани-
тарно подпомагане на разселени лица 
от  Украйна  с  предоставена  временна 
закрила в Република България, приета с 
Решение № 317 на Министерския съвет 
от 2022 г.  61

201  За изменение на Постановление № 191 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
възлагане на „Хели Мед Сървиз“ – ЕАД, 
да извършва услуга от общ икономи-
чески интерес – полети за осигуряване 
на въздушен транспорт за нуждите на 
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спешната медицинска помощ, органи-
зирана от държавата при условията и 
по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 
на Комисията от 5 октомври 2012 г. за 
определяне на технически изисквания и 
административни процедури във връзка 
с въздушните операции в съответствие 
с  Регламент  (ЕО)  № 216/2008  на  Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 
авиационен оператор със свидетелство 
за авиационен оператор и SPA.HEMS 
одобрение, издадено от главния дирек-
тор на Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация“, на 
територията на Република България  61

202  За изменение на Постановление № 192 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване  на  промени  по  бюджета 
на  Министерството  на  транспорта  и 
съобщенията  за  2022 г.  във  връзка  с
образуване на търговско дружество  61

203  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.  61

204  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 86 на Министерския съвет от 
2020 г. за създаване на Консултативен 
съвет за Европейската зелена сделка  62

205  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
финансите за 2022 г.  62

206  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г.  62

207  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 162 на Министерския съвет 
от 2022 г. за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдените 
разходи  по  области  на  политики/бю-
джетни програми по бюджета на Ми-
нистерството на културата за 2022 г.  62

208  За  одобряване  на  вътрешнокомпен-
сирани  промени  на  утвърдени  раз-
ходи  по  области  на  политики/бю-
джетни програми по бюджета на Ми-
нистерството  на  външните  работи
за 2022 г.  62

209  За одобряване на допълнителен транс-
фер  по  бюджета  на  държавното  об-
ществено  осигуряване  за  увеличава-
не  на  разходите  за  персонал  по  бю-
джета  на  Националния  осигурителен
институт за 2022 г.  62

210  За  одобряване  на  допълнителни 
разходи  по  бюджета  на  Министер-
ството на здравеопазването за 2022 г.  62

211  За  одобряване  на  допълнителни 
разходи  по  бюджета  на  Министер-
ството на здравеопазването за 2022 г.  62

212  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване  на  дейности  по  Програ-
мата  за  изграждане,  пристрояване, 
надстрояване  и  реконструкция  на 
детски  ясли,  детски  градини  и  учи-
лища 2020 – 2022 г.  62

213  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване  на  дейности  по  Наци-
онална  програма  „Отново  заедно“, 
одобрена  с  Решение  № 302  на  Ми-
нистерския съвет от 2022 г.  62

214  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на  Министерство-
то  на  образованието  и  науката  за 
2022 г.  за  ремонтни  дейности  в  ин-
ституции  в  системата  на  предучи-
лищното и училищното образование  62

215  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  компенсиране  на  извърше-
ните от родителите разходи за периода  
1  май – 30  юни  2022 г.  за  отглежда-
нето  и  обучението  на  децата,  които 
не  са  приети  в  държавни  или  об-
щински детски градини или училища
поради липса на свободни места  62

216  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  превоз  на  пътници  по  не-
рентабилни автобусни линии във вът-
решноградски транспорт и транспорта 
в планински и други райони за 2022 г. 
и  за  превоз  на  пътници  по междусе-
лищни  автобусни  линии  извън  тези 
по  § 4,  ал. 1  и  2  от  заключителни-
те  разпоредби  на  Закона  за  автомо-
билните превози за 2022 г.  62

217  За приемане на Наредба за изискванията 
към соковете от плодове и някои сходни 
продукти, предназначени за консумация 
от човека  62

218  За  приемане  на  Тарифа  за  таксите, 
които  се  събират  от Изпълнителната 
агенция по лозата и виното  62

219  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Държавната 
агенция за закрила на детето, приет с 
Постановление № 38 на Министерския 
съвет от 2001 г.   62

220  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2022 г.  62

221  За  определяне  на  интеграционна  до-
бавка,  получавана  от  страна  на  раз-
селените  лица от Украйна по Опера-
ция  „Солидарност“,  финансирана  по 
Оперативна  програма  „Развитие  на
човешките ресурси“ 2014 – 2020  62

222  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на  Министерство-
то на външните работи за 2022 г.  62

223  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  за  2022 г.  за  изпла-
щане  на  минимални  диференцира-
ни  размери  на  паричните  средства 
за  физическа  активност,  физическо 
възпитание,  спорт  и  спортно-турис-
тическа дейност  62

224  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
икономиката и индустрията за 2022 г.  49
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225  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
иновациите и растежа за 2022 г.  62

226  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г.  62

227  За  изменение  и  допълнение  на  Ус-
тройствения  правилник  на  Агенци-
ята  за  хората  с  увреждания,  приет  с 
Постановление  № 337  на  Министер-
ския съвет oт 2004 г.  62

228  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджета на Столичната община 
за 2022 г.  62

229  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  62

230  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  62

231  За  определяне  на  реда  и  условия-
та  за  предоставяне  на  средствата  от 
държавния  бюджет  за  компенсиране 
през  2022 г.  на  разходите  за  отглеж-
дане, възпитание и обучение на деца, 
които  не  са  приети  поради  липса  на 
места  в  общински  детски  ясли  и  яс-
лени  групи  в  общински  и  държавни
детски градини  62

Поправка  69
232  За  одобряване  на  допълнителни  раз-

ходи/трансфери по бюджетите на об-
щините,  на  Министерството  на  об-
разованието  и  науката,  на  Минис-
терството  на  културата,  на  Минис-
терството на младежта и спорта и на 
Техническия  университет – София,
за 2022 г.  62

233  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване 
на  дейности  по  национални  програ-
ми за развитие на образованието  62

234  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  по  бюджета  на  Ми-
нистерството  на  образованието  и 
науката,  Министерството  на  земе-
делието,  Министерството  на  здра-
веопазването  и  Министерството  на
околната среда и водите за 2022 г.  62

235  За одобряване на допълнителни транс-
фери  за  държавните  висши  училища 
чрез  бюджета  на Министерството  на 
образованието и науката за 2022 г.  62

236  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на ико-
номиката и индустрията за 2022 г.  62

237  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 240  на  Министерския 
съвет от 2019 г. за създаване на Наци-
онален  механизъм  за  мониторинг  на 
борбата  с  корупцията  и  организира-
ната престъпност, съдебната реформа 
и  върховенство  на  закона  и  на  Съ-
вет за координация и сътрудничество  62

238  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за  дългосрочните  команди-
ровки в чужбина, приета с Постанов-
ление  № 252 на Министерския съвет
от 2000 г.  62

239  За изменение и допълнение на норматив-
ни актове на Министерския съвет  62

240  За  изменение  на  Устройствения  пра-
вилник  на  Министерския  съвет  и 
на  неговата  администрация,  приет  с 
Постановление  № 229  на  Министер-
ския съвет от 2009 г.  62

241  За приемане на план-сметка за разхо-
дите/трансферите  по  подготовката  и 
произвеждането на изборите за народни 
представители на 2 октомври 2022 г.  64

242  За  организация  и  координация  на 
процеса на разговори и подготвителни 
дейности за присъединяване на Репу-
блика  България  към  Организацията 
за  икономическо  сътрудничество  и
 развитие (ОИСР)  66

243  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2022 г.  66

244  За  определяне  на  орган  по  чл. 10  от 
Закона за пощенските услуги и за из-
менение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет  66

245  За одобряване на допълнителни плаща-
ния по бюджета на Министерството на 
енергетиката за 2022 г. за предоставяне 
на заем на „Булгаргаз“ – ЕАД, за заку-
пуване на природен газ и за осигуряване 
на оборотни средства  66

246  За допълнение на Постановление № 283 
на Министерския  съвет  от  2021 г.  за 
приемане на Списък на професионални 
направления и защитени специалности 
по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето 
образование  68

247  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на  Държавен  фонд 
„Земеделие“ за 2022 г. за осигуряване 
на ликвидност на земеделските стопани 
и  за подкрепа на  свиневъдите и пти-
цевъдите  за  хуманно  отношение  към 
животните,  както  и  за  осигуряване 
на подкрепа на земеделските стопани 
по национални мерки за компенсации 
на повишените цени на енергоносите-
ли, фуражи,  препарати  за  растителна 
защита, горива и торове  68

248  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г.  68

249  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г.  68

250  За приемане на Тарифа, по която пар-
тиите,  коалициите  и  инициативните 
комитети  заплащат  предизборните 
предавания по Българската национална 
телевизия  и  Българското  национално 
радио и техните регионални центрове 
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при  произвеждането  на  изборите  за 
народни представители на 2 октомври 
2022 г.  68

251  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на тури-
зма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за ползване 
на хуманитарна помощ за лица, търсещи 
временна закрила в Република Бълга-
рия вследствие на военните действия в 
Украйна  68

252  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по Национална програма „Оп-
тимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одобрена с Решение № 302 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване  на  национални  програми 
за развитие на образованието  68

253  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
туризма за 2022 г.  68

254  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
финансите за 2022 г.  68

255  За изменение на Постановление № 79 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
уреждане  на  отношенията,  свързани 
със закриването на Националния ком-
пенсационен жилищен фонд  70

256  За отмяна на Постановление № 197 на 
Министерския съвет от 2022 г. за съз-
даване на Институт  за  стратегически 
анализи и прогнози и за приемане на 
Устройствен правилник на Института 
за стратегически анализи и прогнози  70

257  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2022 г.  70

258  За изменение и отменяне на нормативни 
актове на Министерския съвет  70

259  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  70

260  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 241 на Министерския съвет 
от 2022 г. за приемане на план-сметка 
за разходите/трансферите по подготов-
ката и произвеждането на изборите за 
народни представители на 2 октомври 
2022 г.  70

261  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по национални програми за
развитие на образованието  71

262  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 168 на Министерския съвет 
от 2015 г. за създаване на Координаци-
онен съвет за подготовка на Република 
България за членство в еврозоната  72

263  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен  резерв  и  военновременни
запаси“ за 2022 г.  72

264  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2022 г.  72

265  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от дър-
жавни, общински и частни училища през 
2022 г., приета с Постановление № 94
на Министерския съвет от 2022 г.  72

266  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2022 г.  72

267  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2022 г.  72

268  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
културата  за  2022 г.  за  изплащане  на 
минимални  диференцирани  размери 
на  паричните  средства  за  физическа 
активност, физическо възпитание, спорт 
и спортно-туристическа дейност  73

269  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване  на  дейности  по  Програ-
мата за изграждане и основен ремонт 
на спортни площадки в държавните и
общинските училища  73

270  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване на дейности по Национална 
програма  „Отново  заедно“,  приета  с 
Решение № 302 на Министерския съвет 
от 2022 г.  73

271  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на тури-
зма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за хумани-
тарно под помагане на разселени лица 
от  Украйна  с  предоставена  временна
закрила в Република България  73

272  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Държавна аген-
ция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“, приет с Пос тановление № 13
на Министерския съвет от 2004 г.  74

273  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ за 2022 г.  75

274  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2022 г.  75

275  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2022 г.  75

276  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2022 г.  75

277  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  75

278  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2022 г.  75
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279  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г.  75

280  За изменение на нормативни актове на 
Министерския съвет  75

281  За изменение на Постановление № 85 на 
Министерския съвет от 2007 г. за коор-
динация по въпросите на Европейския 
съюз  75

282  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на тури-
зма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за хумани-
тарно подпомагане на разселени лица 
от  Украйна  с  предоставена  временна
закрила в Република България  75

283  За изменение на Постановление № 216 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване на допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините за 2022 г. 
за превоз на пътници по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградски 
транспорт и транспорта в планински и 
други райони за 2022 г. и за превоз на 
пътници по междуселищни автобусни 
линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от 
заключителните разпоредби на Закона 
за автомобилните превози за 2022 г.  76

284  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
Държавна агенция „Национална сигур-
ност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.   76

285  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на  културата,  приет  с  Постановле-
ние № 266 на Министерския съвет от
2017 г.  76

286  За определяне размера на линията на 
бедност за страната за 2023 г.  77

287  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2022 г.  77

288  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Централната избирателна 
комисия за 2022 г.  77

289  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  78

290  За приемане на Методика за изменение 
на  цената  на  договор  за  обществена 
поръчка в резултат на инфлация  78

291  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  вътрешните  работи  за  2022 г.  за 
изплащане  на  минимални  диферен-
цирани  размери  на  паричните  сред-
ства  за  физическа  активност,  физи-
ческо  възпитание,  спорт  и  спортно-
туристическа дейност  79

292  За възстановяване на средства по бю-
джета на Министерството на здравео-
пазването за 2022 г.  79

293  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2022 г.  79

294  За възстановяване на средства по бю-
джета на Министерството на здравео-
пазването за 2022 г.  79

295  За одобряване на допълнителни сред-
ства  по  бюджета  на  Министерството
на здравеопазването за 2022 г.  79

296  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г.  79

297  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по национални програми за
развитие на образованието  79

298  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване на дейности по Национал-
на програма „Заедно в изкуствата и в 
спорта“, одобрена с Решение № 302 на 
Министерския съвет от 2022 г.  79

299  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  за 
финансово осигуряване на командиро-
ваните преподаватели в средни и висши 
училища в чужбина  79

300  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  от  резерва  по  чл. 1, 
ал. 2,  раздел  ІІ,  т.  5.1  от  Закона  за 
държавния  бюджет  на  Република 
България  за  2022 г.  за  непредвидени   
и/или  неотложни  разходи  за  предот-
вратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия  79

301  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджетите на Министерството на въ-
трешните работи и на Министерството 
на отбраната за 2022 г.  79

302  За създаване на комитети за наблюдение 
на Споразумението за партньорство на 
Република България и на програмите, 
съфинансирани от ЕФСУ, за програмен 
период 2021 – 2027 г.  79

303  За одобряване на допълнителен транс-
фер за Висшето военновъздушно учи-
лище  „Георги  Бенковски“  за  2022 г. 
чрез  бюджета  на Министерството  на 
отбраната  79

304  За изменение на Методиката за изчис-
ляване  на  инфраструктурните  такси, 
събирани от управителя на железопът-
ната инфраструктура, приета с Поста-
новление № 92 на Министерския съвет 
от 2012 г.  79

305  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по  бюджета на Министер-
ството на отбраната за 2022 г.  79

306  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 183  на  Министерския 
съвет от 2021 г. за приемане на План 
за  развитие  на  въоръжените  сили  на 
Република България до 2026 г.  79

307  За  изменение  и  допълнение  на  Ус-
тройствения  правилник  на Държавна 
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агенция „Технически операции“, приет с 
Постановление № 247 на Министерския 
съвет от 2013 г.  79

308  За приемане на Наредба  за финансо-
вите  условия  при  командироване  на 
военнослужещи  и  цивилни  служите-
ли  от  Министерството  на  отбраната, 
структурите  на  пряко  подчинение  на 
министъра на отбраната и Българската 
армия  в  международни  организации 
или в други международни инициативи
извън територията на страната  80

309  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2022 г.  80

310  За одобряване на промени по бюджета 
на  Министерството  на  транспорта  и 
съобщенията  за  2022 г.  във  връзка  с 
увеличаване  капитала  на  търговско
дружество  80

311  За одобряване на промени по бюджета 
на  Министерството  на  регионалното 
развитие и благо устройството за 2022 г. 
във връзка с увеличаване капитала на 
търговско дружество  81

312  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г.  81

313  За  приемане  на  Устройствен  правил-
ник на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“  81

314  За възстановяване на средства по бю-
джета  на Министерството  на  здраве-
опазването за 2022 г.  81

315  За одобряване на допъл нителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г.  81

316  За определяне на реда за изплащане и на 
размера на еднократни обезщетения по 
индивидуални жалби, уважени от орга-
ните на Организацията на обединените 
нации,  контролиращи  изпълнението 
на основните международни договори 
в областта на правата на човека   82

317  За създаване на Съвет за криминоло-
гични  изследвания  и  за  приемане  на 
правилник за неговата дейност  82

318  За приемане на Наредба за условията и 
реда за издаване, удължаване и отнемане 
на удостоверение за високотехнологи-
чен и/или иновативен проект, наречен
„Стартъп виза“  82

319  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
насърчаване на инвестициите, приет с 
Постановление № 221 на Министерския 
съвет от 2007 г.  82

320  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  военния  отчет  на  български 
граждани и техника за мирно и военно 
време, приета с Постановление № 167
на Министерския съвет от 2012 г.  82

321  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 

по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на околната среда и водите за 2022 г.  83

322  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г.  83

323  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спор-
та за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на търговско дружество  83

324  За допълнение на Постановление № 208 
на  Министерския  съвет  от  2017 г.  за 
приемане  на  Устройствен  правилник 
на Министерството на околната среда 
и водите  83

325  За извършване на промяна на утвърдения 
със Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2022 г. максимален 
размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2022 г. 
по бюджета на Националната служба
за охрана  83

326  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  82

327  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 181 на Министерския съвет 
от 2009 г. за определяне на стратегиче-
ските обекти и дейности, които са от 
значение за националната сигурност  83

328  За одобряване на допълнителен транс-
фер за Висше военноморско училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Варна, 
чрез  бюджета  на Министерството  на
отбраната за 2022 г.  83

329  За приемане на Наредба за устройството 
и правилата за дейността на клиринго-
вата къща  83

331  За приемане на Устройствен правилник 
на Изпълнителната агенция по околна
среда  84

332  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджета  на  Администрацията  на 
президента за 2022 г.  85

333  За изменение на Постанов ление № 157 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
определяне на органите и структурите, 
отговорни за изпълнението на Плана за 
възстановяване и устойчивост на Репуб-
лика България, и на техните основни 
функции  85

334  За изменение на Постановление № 79 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
уреждане  на  отношенията,  свързани 
със закриването на Националния ком-
пенсационен жилищен фонд  85

335  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 104 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството 
на отбраната за 2022 г.   85

336  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на тури-
зма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за хумани-
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тарно подпомагане на разселени лица 
от  Украйна  с  предоставена  временна 
закрила в Република България  85

337  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2022 г.  85

338  За  допълнение  на  Наредбата  за  реда 
за  класифициране  на  растенията  и 
веществата като наркотични, приета с 
Постановление № 293 на Министерския 
съвет от 2011 г.  85

339  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намале-
ните приходи от прилагането на цени 
за обществени пътнически превози по 
автомобилния  транспорт,  предвидени 
в нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на 
обществени  пътнически  превози  по 
нерентабилни  автобусни  линии  във 
вътрешноградския транспорт и транс-
порта в планински и други райони и 
за  издаване  на  превозни  документи 
за извършване на превозите, приета с 
Пос тановление № 163 на Министерския 
съвет от 2015 г.  85

340  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  85

341  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по Национална програма „Оп-
тимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одоб рена с Решение № 302 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване  на  национални  програми 
за развитие на образованието  85

342  За изменение и допълнение на Наред-
бата за средствата за измерване, които 
подлежат  на  метрологичен  контрол, 
приета с Постановление № 239 на Ми-
нистерския съвет от 2003 г.   86

343  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  подпомагане  на 
общините за ремонт, възстановяване и 
довършване на военни паметници  86

344  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2022 г.  86

345  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г.  86

346  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на труда 
и социалната политика за 2022 г.  86

347  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване  на  дейности  по  Програ-
мата  за  изграждане,  пристрояване, 
надстрояване  и  реконструкция  на 
детски  ясли,  детски  градини  и  учи-
лища 2020 – 2022 г.  87

348  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по национални програми за 
развитие на образованието  87

349  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи по бюджета на Министерството 
на  труда  и  социалната  политика  за 
2022  г.  за  изплащане  на  еднократна 
финансова подкрепа  за отопление  за 
компенсиране на увеличените цени на
енергоизточниците  87

350  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2022 г.  87

351  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общини  за
2022 г.  87

352  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г.  88

353  За одобряване на допълнителни разхо-
ди за 2022 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.  88

354  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на  Министер-
ството  на  регионалното  развитие  и
благоустройството за 2022 г.  88

355  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2022 г.  89

356  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен  резерв  и  военновременни 
запаси“ за 2022 г.  89

357  За  приемане  на  Наредба  за  съдър-
жанието,  условията и реда  за  водене, 
поддържане  и  ползване  на  регистъра 
на приемно-предавателните станции на 
наземни мрежи, дейности те по чл. 151, 
ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на 
територията  и  на  уведомленията  за 
разположени точки за безжичен достъп
с малък обхват  89

358  За приемане на Наредба за условията 
и  реда  за  провеждане  на  търгове  за 
възмездно учредяване право на стро-
еж  върху  недвижими  имоти – частна 
държавна  собственост,  в  управление 
на Министерството на отбраната  90

359  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 190 на Министерския съвет от 
2015 г. за приемане на детайлни правила 
за допустимост на разходите по Фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ и 
Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 
от 2014 г. до 2020 г.  90
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360  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване на дейности по Национална 
програма  „Отново  заедно“,  приета  с 
Решение № 302 на Министерския съвет 
от 2022 г.  90

361  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
туризма за 2022 г. за финансиране на 
разходи по Програмата за хуманитарно 
подпомагане на разселени лица от Ук-
райна с предоставена временна закрила 
в Република България  90 

362  За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират по Закона 
за  лекарствените  продукти  в  хуман-
ната медицина, приета с Постановле-
ние № 296 на Министерския съвет от
2007 г.  90

363  За възстановяване на средства по бю-
джета на Министерството на културата 
за 2022 г.  91

364  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
културата за 2022 г.  91

365  За одобряване на промени в разходите 
по  бюджета  на  Министерството  на
транспорта и съобщенията за 2022 г.  91

366  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми по бюджета на Министерския 
съвет за 2022 г.  93

367  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2022 г.  93

368  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по национални програми за 
развитие на образованието  93

369  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  компенсиране  на  извърше-
ните от родителите разходи за периода  
1 юли – 14 септември 2022 г. за отглеж-
дането и обучението на децата, които 
не са приети в държавни или общински 
детски  градини  или  училища  поради 
липса на свободни места  93

370  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
Националната служба за охрана, при-
ет  с  Постановление  № 131  на  Ми-
нистерския съвет от 2016 г.  93

371  За допълнение на Устройствения пра-
вилник на Агенцията за качеството на 
социалните  услуги,  приет  с Постано-
вление № 220 на Министерския съвет
от 2020 г.  93

372  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 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 прие-
мане на Списък на приоритетните про-
фесионални направления и на Списък
на защитените специалности  95

373  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г. за изплащане на допълнително 
възнаграждение  за  постигнати  резул-
тати  от  труда  на  директорите  на  об-
щинските  детски  градини,  училища, 
центрове  за  подкрепа  за  личностно 
развитие  и  центрове  за  специал-
на образователна подкрепа  95

374  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г. за изплащане 
на стипендии и на еднократно финан-
сово  подпомагане  по  Програмата  на 
мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни, общински и частни 
училища през 2022 г., приета с Поста-
новление № 94 на Министерския съвет 
от 2022 г.  95

375  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 225 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството 
на иновациите и растежа за 2022 г.  95

376  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 205 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството 
на финансите за 2022 г.  95

377  За извършване на промяна на утвърде-
ния със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. мак-
симален размер на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъдат поети през 
2022 г. по бюджета на Министерството
на отбраната  95

378  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 104 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството 
на отбраната за 2022 г.   95

379  За  одобряване  на  допълнителни 
разходи  по  бюджета  на  Министер-
ството на отбраната за 2022 г.  95

380  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2022 г.  95

381  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за отбра-
ната и въоръжените сили на Република 
България, приет с Поста новление № 46 
на Министерския съвет от 2010 г.   95

382  За изменение и допълнение на Правил-
ника  за  устройството  и  дейността  на 
Служба „Военно разузнаване“, приет с 
Постановление № 316 на Министерския 
съвет от 2020 г.  96

383  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за  2022 г. 
за изплащане на еднократна финансова 
помощ за отопление  96
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384  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 181 на Министерския съвет 
от 2009 г. за определяне на стратегиче-
ските обекти и дейности, които са от 
значение за националната сигурност  97

385  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджета на Комисията  за  защита 
от дискриминация за 2022 г.  97

386  За извършване промяна на утвърдения 
със Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2022 г. максимален 
размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2022 г. 
по бюджета на Комисията за финансов 
надзор  97

387  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  от  резерва  по  чл. 1, 
ал. 2,  раздел  ІІ,  т. 5.1  от  Закона  за 
държавния  бюджет  на  Република 
България  за  2022 г.  за  непредвидени   
и/или  неотложни  разходи  за  предот-
вратяване, овладяване и преодоляване 
на последиците от бедствия  97

388  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  97

389  За изменение на Постановление № 214 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване  на  допълнителни  разходи 
по  бюджета  на  Министерството  на 
образованието и науката за 2022 г.  за 
ремонтни  дейности  в  институции  в 
системата на предучилищното и учи-
лищното образование  97

390  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по Национална програма „Оп-
тимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одобрена с Решение № 302 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
одобряване  на  национални  програми
за развитие на образованието  97

391  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2022 г. 
за финансово осигуряване на дейности 
по Програмата за изграждане, пристро-
яване, надстрояване и реконструкция на 
детски ясли, детски градини и училища 
2020 – 2022 г.  97

392  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г.  за  компенсиране  на  извърше-
ните от родителите разходи за периода 
15 септември – 31 октомври 2022 г. за 
отглеждането и обучението на децата, 
които  не  са  приети  в  държавни  или 
общински детски градини или училища 
поради липса на свободни места  97

393  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от дър-
жавни, общински и частни училища през 
2022 г., приета с Пос тановление № 94 
на Министерския съвет от 2022 г.  97

394  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  за 
закупуване на училищни автобуси  97

395  За одобряване на допълнителни транс-
фери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел 
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на  Репуб лика  България  за  2022 г.  за 
непредвидени и/или неотложни разходи 
за предотвратяване, овладяване и прео-
доляване на последиците от бедствия  97

396  За изменение на Наредбата за държав-
ните  изисквания  към  съдържанието 
на основните документи, издавани от 
висшите училища, приета с Постано-
вление № 215 на Министерския съвет 
от 2004 г.  97

397  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2022 г.  97

398  За изменение на Постановление № 215 
на  Министерския  съвет  от  2018 г.  за 
условията и реда за отпускане на вре-
менни безлихвени заеми от централния 
бюджет по бюджетите на общините за 
финансиране на разходи за междинни и 
окончателни плащания по одоб рени про-
екти по Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 – 2020 г. 
и тяхното възстановяване  97

399  За одобряване на допълнителни сред-
ства  по  бюджета  на  Министерството 
на здравеопазването за 2022 г.  97

400  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на иновациите и растежа за 2022 г.  99

401  За изменение на Постановление № 66 
на  Министерския  съвет  от  1996 г.  за 
кадрово осигуряване на някои дейности 
в бюджетните организации  99

402  За  изменение  и  допълнение  на  Пос-
тановление  № 295  на  Министерския 
съвет от 2001 г. за определяне на групите 
пътници, ползващи право на безплат-
ни и с намалени цени пътувания при 
превоз с железопътен транспорт, и за 
определяне размера на намалението  99

403  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общини  за 
2022 г.  за  компенсиране на  разходите 
за месец септември 2022 г. за отглеж-
дане, възпитание и обучение на деца, 
които  не  са  приети  поради  липса  на 
места в общински детски ясли и яслени 
групи в държавни и общински детски 
градини  99

404  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г. за възнаграждения и дължими-
те осигурителни вноски на външните 
членове  на  одитните  комитети  към 
общините  99

405  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г. за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
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за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни учили-
ща, приета с Постановление № 94 на
Министерския съвет от 2022 г.   99

406  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване на дейности по Национална 
програма  „Отново  заедно“,  приета  с 
Решение № 302 на Министерския съвет 
от 2022 г.  99

407  За одобряване на вътрешнокомпенсира-
ни промени на утвърдените разходи по 
области на политики/бюджетни програ-
ми по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2022 г.  99

408  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2022 г.  99

409  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджетите на общини за 2022 г. 
за компенсиране на разходите за октом-
ври 2022 г. за отглеждане, възпитание 
и обучение на деца, които не са приети 
поради липса на места в общински дет-
ски ясли и яслени групи в държавни и
общински детски градини  99

410  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на труда 
и социалната политика за 2022 г.  99

411  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 275 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството 
на вътрешните работи за 2022 г.  99

412  За одобряване на допълнителни сред-
ства по бюджета на Министерството на 
здравеопазването  и  на  допълнителен 
трансфер по бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г.  99

413  За допълнение на Постановление № 231 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
определяне на реда и условията за пре-
доставяне на средствата от държавния 
бюджет за компенсиране през 2022 г. на 
разходите за отглеждане, възпитание и 
обучение на деца, които не са приети 
поради  липса  на  места  в  общински 
детски ясли и яслени групи в общински
и държавни детски градини  99

414  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за
2022 г.  99

415  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджетите на общините, 
на Министерството на образованието и 
науката, на Министерството на култу-
рата и на Министерството на младежта 
и спорта за 2022 г.  99

416  За определяне на структури от други-
те  сили  от  системата  за  национална 
сигурност  на  Република  България  и 
тяхната  численост  за  включване  във
въоръжените сили във военно време  99

417  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 

2022 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по национални програми за
развитие на образованието  100

418  За  изменение  и  допълнение  на  Ус-
тройствения  правилник  на  Държа-
вен  фонд  „Земеделие“,  приет  с  Пос- 
тановление  № 151  на  Министерския
съвет от 2012 г.  100

419  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  100

420  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 249 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджетa на Министерството 
на вътрешните работи за 2022 г.  100

421  За  изменение  и  допълнение  на  Пос-
тановление  № 130  на  Министерския 
съвет от  2022 г.  за одобряване на до-
пълнителни разходи по бюджетите на 
Министерството на вътрешните работи 
и  Министерството  на  отбраната  за 
2022 г.  100

422  За  приемане  на  Списък  на  продук-
тите,  свързани  с  отбраната и Списък 
на изделията и технологиите с двойна 
употреба, които подлежат на контрол 
при внос  101

423  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Националния статисти-
чески институт за 2022 г.  101

424  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на  Министер-
ството на труда и социалната политика
за 2022 г.  101

425  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на здраве опазването 
за  2022 г.  във  връзка  с  увеличаване
капитала на търговско дружество  101

426  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
туризма за 2022 г.  за финансиране на 
разходи по Програмата за хуманитарно 
подпомагане на разселени лица от Ук-
райна с предоставена временна закрила 
в Република България  101

427  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на Българската телеграфна 
агенция за 2022 г.  101

428  За одобряване на вътрешнокомпенсира-
ни промени на утвърдените разходи по 
области на политики/бюджетни програ-
ми по бюджета на Министерството на 
икономиката и ин дуст рията за 2022 г.  101

429  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики и  бюджетни 
програми  по  бюджета  на  Министер-
ството на отбраната за 2022 г.  101

430  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2022 г.  101
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431  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на правосъдието за 2022 г.  101

432  За одобряване на вътрешнокомпенсира-
ни промени на утвърдените разходи по 
области на политики/бюджетни програ-
ми по бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2022 г.  101

433  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г.  за финансово 
осигуряване на дейности по Национална 
програма  „Отново  заедно“,  приета  с 
Решение № 302 на Министерския съвет 
от 2022 г.  101

434  За изменение на нормативни актове на 
Министерския съвет  101

435  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г.  101

436  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на Българската национална 
телевизия за 2022 г.  101

437  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на Столичната община за 
2022 г.  101

438  За изменение и допълнение на Постанов-
ление № 350 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министерството 
на външните работи за 2022 г.  101

439  За извършване на промяна на утвърде-
ния със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. мак-
симален размер на ангажиментите за 
разходи,  които могат  да  бъдат  поети 
през 2022 г., по бюджета на Държавната 
комисия по сигурността на информа-
цията  101

440  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по национал-
ни  програми  за  развитие  на  образо-
ванието  101

441  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 241 на Министерския съвет 
от 2022 г. за приемане на план-сметка 
за разходите/трансферите по подготов-
ката и произвеждането на изборите за 
народни представители на 2 октомври 
2022 г.  101

442  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на Министер-
ството на финансите за 2022 г.  101

443  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на образованието и 
науката за 2022 г. във връзка с увеличава-
не капитала на търговско дружество  101

444  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2022 г. за компенсация на намалението 
в приходите от данък върху таксиметров 
превоз на пътници  101

445  За изменение на Постановление № 88 
на Министерския  съвет  от  2018 г.  за 
одобряване на допълнителни плащания 
по бюджета на Министерството на здра-
веопазването за 2018 г. за предоставяне 
на безлихвена възмездна финансова по-
мощ на „Многопрофилна болница за ак-
тивно лечение – Христо Ботев“ – АД, 
гр. Враца, и на „Многопрофилна бол-
ница за активно лечение – Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч  101

446  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г.  101

447  За определяне на реда и условията за из-
пълнение на Резерва за приспособяване 
във връзка с последиците от Брексит  102

448  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г.  102

449  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2022 г.  102

450  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
електронното управление за 2022 г.  102

451  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2022 г.  102

452  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
финансите за 2022 г.  102

453  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г.  102

454  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2022 г.  102

455  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
за 2022 г.  102

456  За одобряване на допълнителни разхо-
ди  по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен  резерв  и  военновременни 
запаси“ за 2022 г.  102

457  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджета  на  Държавната  комисия 
по  сигурността  на  информацията  за 
2022 г.  102

458  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Съвета за електронни 
медии за 2022 г.  102

459  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Националния статисти-
чески институт за 2022 г.  102

460  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен  резерв  и  военновременни
запаси“ за 2022 г.   102

461  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
за 2022 г.  102
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462  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г.  102

463  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на омбудсмана на Република 
България за 2022 г.  102

464  За изменение на Постановление № 79 
на  Министерския  съвет  от  2022 г.  за 
уреждане  на  отношенията,  свързани 
със закриването на Националния ком-
пенсационен жилищен фонд  102

465  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2022 г. 
за финансово осигуряване на дейности 
по Национална програма „Подкрепа на 
образователните медиатори и социал-
ните работници“  102

466  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спор-
та за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на търговски дружества  102

467  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на Българското национално 
радио за 2022 г.  102

468  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на вътрешните работи за 2022 г.  102

469  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политика/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на енергетиката за 2022 г.  102

470  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г.  за 
финансиране дейността на българските 
неделни училища в чужбина по Поста-
новление № 90 на Министерския съвет 
от 2018 г.  102

471  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на младежта и спорта за 2022 г.  102

472  За одобряване на допълнителни транс-
фери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, 
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на  Република  България  за  2022 г.  за 
непредвидени и/или неотложни разходи 
за предотвратяване, овладяване и прео-
доляване на последиците от бедствия  102

473  За одобряване на допълнителен транс-
фер чрез бюджета на Министерството 
на  образованието  и  науката  за  Уни-
верситета  за  национално  и  световно
стопанство – София, за 2022 г.  102

474  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2022 г. 
за финансово осигуряване на дейности 
по национални програми за развитие 
на  образованието  и  за  допълнително 
финансиране  за  защитените  детски 
градини и защитените училища  103

475  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г.  102

476  За одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. 
във връзка с увеличаване капитала на 
търговско дружество  102

477  За одобряване на промени по бюдже-
та  на  Министерството  на  отбраната 
за  2022 г.  във  връзка  с  увеличаване 
капитала на търговско дружество  102

478  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г.  102

479  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на културата за 2022 г.  102

480  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
финансите за 2022 г.  102

481  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазване-
то за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на търговско дружество  102

482  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазване-
то за 2022 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество  102

483  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за осъществяване 
на  закрила  на  деца  с  изявени  дарби, 
приета с Постановление № 298 на Ми-
нистерския съвет от 2003 г.  102

484  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
туризма за 2022 г.  102

485  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджетите на общини за 2022 г. 
за компенсиране на разходите за ноем-
ври 2022 г. за отглеждане, възпитание 
и обучение на деца, които не са приети 
поради липса на места в общински дет-
ски ясли и яслени групи в държавни и 
общински детски градини  103

487  За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират по Закона 
за  експортния  контрол  на  продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба, приета
с Постановление № 138 от 2012 г.  104

488  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазване-
то за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на търговско дружество  104

489  За одобряване на допълнителен трансфер 
чрез  бюджета  на Министерството  на 
образованието и науката за Национал-
ната художествена академия – София, 
за 2022 г.  104

490  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджета  на  Агенцията  за  ядрено
регулиране за 2022 г.  104



СТР.   6 4   СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 0 2 2   Г.   БРОЙ  10 4

491  За одобряване на допълнителен трансфер 
чрез  бюджета  на Министерството  на 
образованието и науката за Българската 
академия на науките за 2022 г.  104

492  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2022 г.  104

493  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
за 2022 г.  104

494  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г.,  свързани 
с процеса на присъединяване към Ор-
ганизацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие (ОИСР), дължими
към Секретариата на ОИСР  104

495  За изменение на Тарифата за таксите, 
които  се  събират  за  преминаване  и 
ползване  на  републиканската  пътна 
мрежа, приета с Постановление № 370
на Министерския съвет от 2019 г.  104

СПОРАЗУМЕНИЯ

Рамково споразумение за партньорство и под-
крепа между правителството на Репуб-
лика България и Международната банка 
за възстановяване и развитие  91

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между правителството 
на Република България и Европейската 
банка  за  възстановяване  и  развитие 
относно  подкрепа  за  изпълнение  на 
проекти,  финансирани  чрез  Европей-
ските фондове за периода 2021 – 2027 г., 
включително Плана за възстановяване 
и устойчивост  90

За  разбирателство  относно  подкрепа  за 
проекти на ЕС между правителството 
на Република България и Европейската 
инвестиционна банка  95

ПРОГРАМИ

На  мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни, общински и частни 
училища през 2022 г.  41

ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Министерството
на електронното управление  11

Устройствени  правилници  на  Министер-
ството на икономиката и индустрията 
и на Министерството на иновациите и
растежа  17

Устройствен правилник на Министерството
на туризма  34

Устройствен  правилник  на  Изпълнителна 
агенция „Инфраструктура на електрон-
 ното управление“   38

Устройствен правилник на Министерството
на електронното управление  38

Устройствен правилник на Министерството
на младежта и спорта  56

Устройствен  правилник  на  Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“  81

Устройствен правилник на Изпълнителната
агенция по околна среда  84

МЕТОДИКИ
За  изменение  на  цената  на  договор  за 

обществена  поръчка  в  резултат  на
инфлация  78

НАРЕДБИ
За  условията  и  реда  за  издаване,  връ-

щане  и  съхранение  на  дипломати-
чески и служебни паспорти  14

За  разглеждане на спорове по Закона за
марките и географските означения  19

За  изискванията  към  използването  на 
екстракционни разтворители при про-
изводството  на  храни  и  хранителни
съставки  27

За  реда за оформяне, подаване и разглеждане 
на опозиции по Закона за марките и гео-
графските означения  29

За  методиките  за  определянето  на  на-
ционалната  цел  за  енергийна  ефек-
тивност  и  за  определянето  на  об-
щата  кумулативна  цел,  въвеждането 
на  схема  за  задължения  за  енергий-
ни  спестявания  и  разпределянето  на 
индивидуалните  цели  за  енергийни
спестявания между задължените лица  32

За  процедурите за управление на безопас-
ността на пътната инфраструктура  46

За  качеството на социалните услуги  48
За  изискванията към преработените хра-

ни на зърнена основа и към детските 
храни, предназначени за кърмачета и 
малки деца  51

За  единните  държавни  изисквания  за 
придобиване на висше образование по 
специалността „Право“ и професионал-
на квалификация „юрист“  55

За  изискванията към соковете от плодове 
и някои сходни продукти, предназначе-
ни за консумация от човека  62

За  финансовите условия при командирова-
не на военнослужещи и цивилни служи-
тели от Министерството на отбраната, 
структурите  на  пряко  подчинение  на 
министъра на отбраната и Българската 
армия  в  международни  организации 
или в други международни инициативи
извън територията на страната  80

За  условията и реда за издаване, удължа-
ване и отнемане на удостоверение  за 
високотехнологичен и/или иновативен
проект, наречен „Стартъп виза“  82

За  устройството и правилата за дейността
на клиринговата къща  83

За  съдържанието, условията и реда за воде-
не, поддържане и ползване на регистъра 
на приемно-предавателните станции на 
наземни мрежи, дейности те по чл. 151, 
ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на 
територията  и  на  уведомленията  за 
разположени точки за безжичен достъп 
с малък обхват  89

За  условията и реда за провеждане на тър-
гове за възмездно учредяване право на 



БРОЙ  10 4     СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 0 2 2   Г.   С ТР.   6 5   

строеж върху недвижими имоти – част-
на държавна собственост, в управление 
на Министерството на отбраната  90

ТАРИФИ

За  таксите, които се събират от Изпълнител-
ната агенция по лозата и виното  62

По  която партиите, коалициите и инициа-
тивните  комитети  заплащат  предиз-
борните  предавания  по  Българската 
национална  телевизия  и  Българското 
национално радио и техните регионал-
ни  центрове  при  произвеждането  на 
изборите за народни представители на
2 октомври 2022 г.  68

РЕШЕНИЯ

894  За приемане на План за управление на
Природен парк „Българка“   1

48  За признаване на Кооперация „Наци-
онална  потребителна  кооперация  на 
слепите  в  България“  за  национално 
представителна организация на хора с 
увреждания  11

53  За удължаване на срока на разрешени-
ето за търсене и проучване на нефт и 
природен газ – подземни богатства по 
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземни-
те богатства, в площта „Блок 1-21 Хан 
Аспарух“, разположена в изключител-
ната икономическа зона на Република
България в Черно море  11

296  За приемане на Отчет за изпълнението 
на  Националната  статистическа  про-
грама и за дейността на Националния 
статистически институт през 2021 година 
и за приемане на Националната статис-
тическа програма за 2022 година  37

431  За признаване на Сдружение „Нацио-
нална  асоциация  на  хората  с  при-
добити  увреждания“  за  национално 
представителна организация на хора с 
увреждания  53

432  За  административно-териториална 
промяна  в  община  Поморие,  област 
Бургас – присъединяване на едно насе-
лено място към друго населено място  53

486  За констатиране неизпълнение на т. 14.1 
от  Решение  № 652  на  Министерския 
съвет от 31 август 2011 г. за предоста-
вяне на концесия за добив на подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 
за подземните богатства – строителни 
материали – доломити,  от  находище 
„Горно Лешко“ – участък „Велковци“, 
разположено в землището на с. Лешко, 
община  Благоевград,  област  Благо-
евград,  и  изгубено  правно  действие 
на  концесията  за  добив  на  подземни 
богатства от находището  57

541  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 
„Буните 2 – запад“ и морски плаж „Бу-
ните 2 – изток“, община Варна, област 
Варна  62

542  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 

„Камчия – север 3“, морски плаж „Кам-
чия – север  4“  и морски  плаж  „Кам-
чия – север 5“, община Аврен, област 
Варна  62

543  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 
„Созопол – запад“, община Созопол, об-
ласт Бургас  62

544  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 
„Червенка“,  община  Созопол,  област
Бургас  62

545  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 
„Свети Влас – централен“, община Не-
себър, област Бургас  62

546  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 
„Кабакум – юг“, община Варна, област 
Варна  62

547  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 
„Сарафово – юг“,  община  Бургас,  об-
ласт Бургас  62

548  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 
„Кабакум – централен“, община Варна, 
област Варна  62

549  За  прекратяване  на  процедурата  за 
възлагане на концесия за морски плаж 
„Василико“,  община  Царево,  област
Бургас  62

551  За  поправка  на  очевидна  фактическа 
грешка в Решение № 588 на Министер-
ския съвет от 2021 г. за изменение на спи-
съците на защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата 
флора и фауна  62

601  За приемане на Списък на иноватив-
ните  училища  в  Република България 
за учебната 2022/2023 година  69

652  За  допълнение  на  Решение № 265  на 
Министерския съвет от 2003 г. за при-
емане  Списък  на  физическите  лица, 
юридическите  лица,  групите  и  орга-
низациите, спрямо които се прилагат 
мерките по Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма  73

672  За  приемане  на  изменение  на  Об-
щия  устройствен  план  на  Столична-
та  община – част  „Комуникационно- 
транспортна  система – масов  градски 
релсов транспорт“, изменена с Решение 
№ 454 на Министерския съвет от 2017 г., 
за  разширяване  на  съществуващите 
линии  на  Софийския  метрополитен, 
разклонение на  трети метродиаметър 
в  обхват  от  бул.  „Евлоги  Георгиев“ 
при  Военна  академия  „Г.  С.  Раков-
ски“  по  ул.  „Гео  Милев“,  бул.  „Асен 
Йорданов“,  пред  МФСЗ  „Арена  Ар-
меец  София“,  по  бул.  „Цариградско 
шосе“  до  пътния  възел  на  бул.  „Ца-
риградско  шосе“  с  ул.  „Проф.  Петър
Мутафчиев“  75
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680  За приемане на Списък на републикан-
ските пътища, за които се събира такса 
за изминато разстояние – тол такса, и 
за отмяна на Решение № 101 на Минис-
терския съвет от 2020 г. за приемане на 
Списъка на републиканските пътища, 
за които се събира такса за изминато
разстояние – тол такса  78

760  За приемане на План за управление на 
Природен парк „Русенски Лом“  83

839  За приемане на актуализиран Списък
на изследователските висши училища  87

863  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 2  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – неметални  полезни  изкопае-
ми – индустриални минерали – мрамо-
ри, от находище „Делчевото – 2“, учас-
тък  „Делчевото – 2 юг“,  разположено 
в землището на с. Горнослав, община 
Асеновград, област Пловдив, на „ЗАП- 
РЯНОВИ – 03“ – ООД, Асеновград  88

896  За приемане на Интегрирана територи-
ална стратегия за развитие на Северо-
западен регион за планиране от ниво 
2 за периода 2021 – 2027 г.  93

897  За приемане на Интегрирана територи-
ална стратегия за развитие на Северен 
централен регион за планиране от ниво 
2 за периода 2021 – 2027 г.  93

898  За приемане на Интегрирана територи-
ална стратегия за развитие на Северо-
източен регион за планиране от ниво 
2 за периода 2021 – 2027 г.  93

899  За приемане на Интегрирана  терито-
риална стратегия за развитие на Юго-
източен регион за планиране от ниво 
2 за периода 2021 – 2027 г.  93

900  За приемане на Интегрирана  терито-
риална стратегия за развитие на Юго-
западен регион за планиране от ниво 
2 за периода 2021 – 2027 г.  93

901  За приемане на Интегрирана  терито-
риална стратегия за развитие на Южен 
централен регион за планиране от ниво 
2 за периода 2021 – 2027 г.  93

931  За определяне на дните за религиозни 
празници  на  вероизповеданията,  раз-
лични от Източноправославното, през
2023 г.  95

991  За приемане на Списък на средищните 
детски градини и училища в Република 
България  99

994  За  приемане  на  Списък  със  защите-
ните  детски  градини  и  защитените
училища в Република България  100

1001 За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скално- 
облицовъчни  материали – пясъчници, 
от  находище  „Бешовица“,  разположе-

но  в  землището  на  с. Долна  Бешо-
вица,  община  Роман,  област  Враца,
на „ФНС“ – ООД, гр. Мездра  100

1002 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 6  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – скалнооблицовъчни материали –  
амфиболити  и  гнайси,  от  находище 
„Бистрица“, разположено в землището 
на с. Плетена, община Сатовча, област 
Благоевград, на ЕТ „Кафадарци-Елхан 
Кафадаров“, с. Плетена  101

1003 За  предоставяне  на  концесия  за  до-
бив  на  подземни  богатства  по  чл. 2, 
ал.  1,  т. 6  от  Закона  за  подземните 
богатства – скалнооблицовъчни мате-
риали – варовици,  от  находище  „Ца-
ревец“, участъци „Запад-2007 (Искър)“, 
„Централен-2007“ и „Царевец 2-2007“, 
разположено в землището на с. Царе-
вец, община Мездра, област Враца, на
„Хемус-М“ – АД, гр. Мездра  101

1004 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни материали – пясъци 
и чакъли, от находище „Джулиница“, 
разположено в землището на с. Гложе-
не,  община  Козлодуй,  област  Враца, 
на „Булмекс“ – ЕООД, с. Бутан  101

1005 За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни  материали – ва-
ровици, от находище „Ясака“, разпо-
ложено  в  землището  на  с. Орляне, 
община  Угърчин,  област  Ловеч,  на
„Геоцвет“ – ЕООД, гр. Ловеч  101

1006 За  одобряване  на  предложена  от 
„СМС – Родопи“ – ООД,  с. Железино, 
промяна  на  концесионната  площ  на 
находище „Бойчовата круша“, участъци 
„Бойчовата круша-изток“ и „Бойчовата 
круша-запад“,  община  Ивайлов град,
област Хасково  101

1007 За  отказ  от  предоставяне  на  конце-
сия  за  добив  на  подземни  богатства 
по  чл. 2 ,  ал. 1,  т. 5  от  Закона  за 
подземните  богатства – строителни 
материали – пясъци  и  чакъли,  от 
находище  „Марудниците“,  участък 
„Марудниците-изток“, разположено в 
землищата на с. Чепинци и с. Негован, 
Столична община, област София, и за 
предоставяне  на  концесия  за  добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни материали – пясъци 
и чакъли, от находище „Марудниците“, 
участък „Марудниците-запад“, разпо-
ложено в землищата на с. Чепинци и 
с. Негован, Столична община, област 
София, на „Холсим България“ – АД, 
с. Бели Извор  101
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДОГОВОРИ

Договореност за сътрудничество в областта 
на  образованието  и  културата  между 
правителството на Република България 
и правителството на Република Корея  47

ПРОГРАМИ

За  сътрудничество в областта на образо-
ванието, науката, културата, младежта 
и  спорта  между  правителството  на 
Република  България  и  правителство-
то  на  Държавата  Израел  за  периода
2022 – 2025 г.  49

За  взаимен  обмен  в  област та  на  култу-
рата,  науката,  образованието,  спорта 
и  средствата  за масово  осведомяване 
между  правителството  на  Република 
България  и  правителството  на  Ис-
лямска  република  Иран  за  периода 
2022 – 2024 г./1401 – 1403 г.  88

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-465 от 26 август 2014 г. за ор-
ганизацията и функционирането на На-
ционалната Шенгенска информационна
система на Република България  23

За  допълнение  на  Наредба  № 8121з-919 
от  2017 г.  за  размера  на  основните 
месечни  възнаграждения  на  държав-
ните служители по чл. 142, ал. 1,  т. 1 
и  ал. 3 от Закона  за Министерството 
на  вътрешните  работи  и  размера  на 
началните и на максималните заплати 
за  длъжност  на  лицата,  работещи  по
трудово правоотношение  34

За  допълнение на Наредба № 8121з-418 от 
14 март 2017 г. за реда за употреба на 
физическа  сила  и  помощни  средства 
от служителите на Министерството на 
вътрешните работи  41

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-273 от 10 март 2021 г. за приема-
не на курсанти, студенти и докторанти 
в Академията  на Министерството  на 
вътрешните работи  43

За  изменение на Наредба № 8121з-919 от 
2017 г. за размера на основните месечни 
възнаграждения  на  държавните  слу-
жители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от 
Закона за Министерството на вътреш-
ните работи и размера на началните и 
на максималните заплати за длъжност 
на лицата, работещи по трудово право-
отношение  47

За  реда за организацията и разпределянето 
на работното време, за неговото отчи-
тане,  за  компенсирането  на  работата 
извън редовното работно време, режима 
на дежурство, времето за отдих и по-
чивките за държавните служители по 
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи 
(№ 8121з-922)  60

За  условията  и  реда  за  установяване  на 
употребата  и  злоупотребата  с  нарко-
тични вещества или техните аналози в 
Министерството на вътрешните работи 
(№ 8121з-941)  61

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за опре-
деляне на медицинските изиск вания за 
работа в Министерството на вътрешните 
работи  61

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера 
на основните месечни възнаграждения 
на държавните  служители по чл. 142, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министер-
ството на вътрешните работи и размера 
на началните и максималните заплати 
за  длъжност  на  лицата,  работещи  по 
трудово правоотношение  62

За  изменение  и  допълнение  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  62

За  изменение на Наредба № 8121з-306 от 
18 март 2021 г. за условията и реда за 
определяне на психологичната пригод-
ност на държавните служители в Ми-
нистерството на вътрешните работи  66

За  изменение на Наредба № 8121з-919 от 
2017 г. за размера на основните месечни 
възнаграждения  на  държавните  слу-
жители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от 
Закона за Министерството на вътреш-
ните работи и размера на началните и 
на максималните заплати за длъжност 
на лицата, работещи по трудово право-
отношение  77

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-1010  от  2015 г.  за  униформе-
ното облекло и работното облекло за 
служебно ползване в Министерството 
на вътрешните работи  91

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Iз-1031 от 15 април 2011 г. за условията 
и реда за обезопасяване от нежелателен 
достъп  и  сработване  по  предназначе-
ние на огнестрелни оръжия по чл. 6, 
ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, 
боеприпасите,  взривните  вещества  и 
пиротехничес ките изделия и дезакти-
виране  и  маркиране  на  огнестрелни
оръжия  94
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За  отменяне на Наредба № I-13 от 19 януари 
2005 г. за охраната на речния участък 
от държавната граница и вътрешните 
водни пътища на Република България  97

За  отменяне на Наредба № I-11 от 19 януари 
2005 г. за охраната на морския участък 
от  държавната  граница на Република
България  101

ИНСТРУКЦИИ

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ 8121з-988  от  12  декември  2014 г.  за 
осигуряване  на  обществения  ред  при 
провеждане на мероприятия  41

За  реда за организиране и провеждане на 
съвместни  действия  от  служители  на 
Министерството на вътрешните рабо-
ти и Комисията за енергийно и водно 
регулиране (№ 8121з-799)  54

За  оперативния  отчет  в  Министерство-
то  на  вътрешните  работи  (секретно)
(рег. № RB202000-001-10/8-Iз-22)  64

За  дейността  на  оперативно-издирвател-
ните  органи  на  Министерството  на 
вътрешните работи с доброволни сът-
рудници (секретно) (рег. № RB202000-
001-10/8-Iз-24)  64

За  планиране, разходване, отчитане и кон-
трол на паричните средства за особени 
разходи по бюджета на Министерството 
на вътрешните работи (поверително)
(рег. № RB202000-001-10/8-Iз-26)  64

За  организация на дейността в Министер-
ството на вът решните работи по тери-
ториалното обслужване на населението
(№ 8121з-1289)  80

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ 8121з-749 от  20 октомври 2014 г.  за 
реда и организацията за осъществяване 
на дейностите по контрол на пътното
движение  82

За  допълнение на Инструкция № 8121з-1244 
от 14 октомври 2015 г. за наблюдението 
на държавната  граница на Република 
България,  специфичната  охранителна 
дейност за участие в мерките за пости-
гане на летищна сигурност в обществе-
ните зони и периметъра на летищата и
прилагане на компенсиращи мерки  84

За  реда и организацията за извършване на 
граничните  проверки  на  граничните 
контролно-пропускателни  пунктове 
(№ 8121з-1492)  91

За  отменяне  на  Инструкция  № Iз-2309 
от  13.12.2006 г.  за  организацията  на 
взаимодействието  между  Академия-
та  и  основните  структурни  звена  на 
МВР  в  областта  на  професионалната 
подготовка  96

За  отменяне  на Инструкция № Iз-751  от 
23.04.2007 г. за провеждане на практи-
ческите стажове по време на обучението 
на курсанти и стажанти в Академията 
на МВР  96

За  изменение  на  Инструкция  № 8121з-
929 от 2.12.2014 г. за патрулно-постова 
дейност  102

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

НАРЕДБИ

За  условията  и  реда  за  извършване  на 
проверка за енергийна ефективност на 
отоплителните  инсталации  и  инста-
лациите  за  комбинирано  отопление 
и  вентилация  по  чл. 50,  ал. 1  и  на 
климатичните  инсталации  по  чл. 51, 
ал. 1, условията и реда за изготвянето 
на оценка на енергийните спестявания, 
както и условията и реда за създаване, 
поддържане и пол зване на базата дан-
ни по чл. 52 от Закона за енергийната 
ефективност (№ Е-РД-04-1)  30

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-16-57  от  2008 г.  за  дейността 
на  операторите  на  електроенергийна-
та  система  и  на  разпределителните 
мрежи, както и на оперативния дежу-
рен  персонал  от  електроенергийните 
обекти  и  електричес ките  уредби  на 
потребителите  70

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Е-РД-04-3  от  4  май  2016 г.  за  до-
пустимите  мерки  за  осъществяване 
на енергийни спестявания в крайното 
потребление,  начините  на  доказване 
на  постигнатите  енергийни  спестява-
ния,  изискванията  към  методиките 
за  тяхното  оценяване  и  начините  за
потвърждаването им  102

За  обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради (№ Е-РД-04-2)  102

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОГОВОРИ

За  изменение  и  допълнение  на  Нацио-
налния  рамков  договор  за  медицин-
ските  дейности  между Националната 
здравноосигурителна  каса  и  Българ-
ския  лекарски  съюз  за  2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-13)  37

Поправка  38
За  изменение  и  допълнение  на  Нацио-

налния рамков договор за денталните 
дейности между Националната здрав-
ноосигурителна  каса  и  Българския 
зъболекарски  съюз  за  2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-3-5)  37

За  изменение  и  допълнение  на  Нацио-
налния  рамков  договор  за  медицин-
ските  дейности  между Националната 
здравноосигурителна  каса  и  Българ-
ския  лекарски  съюз  за  2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-14)  72

Поправка  77
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За  изменение  и  допълнение  на  Нацио-
налния рамков договор за денталните 
дейности между Националната здрав-
ноосигурителна  каса  и  Българския 
зъболекарски  съюз  за  2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-3-6)  92

За  изменение  и  допълнение  на  Нацио-
налния  рамков  договор  за  медицин-
ските  дейности  между Националната 
здравноосигурителна  каса  и  Българ-
ския  лекарски  съюз  за  2020 – 2022 г.
(№ РД-НС-01-4-15)  95

За  изменение  и  допълнение  на  Нацио-
налния рамков договор за денталните 
дейности между Националната здрав-
ноосигурителна  каса  и  Българския 
зъболекарски  съюз  за  2020 – 2022 г. 
(№ РД-НС-01-3-7)  101

СПОРАЗУМЕНИЯ

Двугодишно споразумение за сът рудничество 
между  Министерство то  на  здравео-
пазването  на  Република  Бъл  гария  и 
Регионалния офис  за Европа на Све-
товната здравна организация (СЗО) за
2022/2023 г.  23

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 9 от 2019 г. за определяне на пакета 
от  здравни  дейности,  гарантиран  от 
бюджета  на  Националната  здравно-
осигурителна каса  8

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, 
в помещенията на жилищни и общест-
вени сгради, в зони и територии, пред-
назначени  за жилищно  строителство, 
рекреационни зони и територии и зони 
със смесено предназначение, методите за 
оценка на стойностите на показателите 
за шум и на вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението  24

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10  от  2009 г.  за  условията,  реда, 
механизма и критериите за заплащане 
от Националната здравноосигурителна 
каса  на  лекарствени  продукти,  меди-
цински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, договаряне 
на отстъпки и възстановяване на пре-
вишените  средства  при  прилагане  на 
механизъм, гарантиращ предвидимост 
и устойчивост на бюджета на НЗОК  26

За  изменение и допълнение на Наредба № 3 
от 2019 г. за медицинските дейности из-
вън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване, за които Министерството 
на здравеопазването субсидира лечебни 
заведения, и за критериите и реда за
субсидиране на лечебни заведения  33

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 42 от 2004 г. за въвеждане на класи-

фикационни статистически системи за 
кодиране на болестите и проблемите, 
свързани със здравето, и на медицин-
ските процедури  33

За  условията и реда за подаване на данни 
и информация в Портала на Европей-
ския съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа 
до  Базата  данни  на  ЕС  по  чл. 81  от 
Регламент  (ЕС)  № 536/2014  на  Евро-
пейския  парламент  и  на  Съвета  от 
16  април  2014 г.  относно  клиничните 
изпитвания  на  лекарствени  продукти 
за хуманна употреба, и  за отмяна на
Директива 2001/20/ЕО (№ Н-1)  40

За  условията  и  реда  за  провеждане  на 
диагностика, профилактика и контрол
на COVID-19 (№ Н-2)  40

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2011 г. за условията и реда за 
лечение  с  неразрешени  за  употреба 
в  Република  България  лекарствени 
продукти  и  лекарствени  продукти  за 
състрадателна употреба, както и за ус-
ловията и реда за включване, промени, 
изключване и доставка на лекарствени 
продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 
от Закона  за лекарствените продукти
в хуманната медицина  40

За  допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. 
за  реда  за  заплащане  от  държавния 
бюджет  на  лечението  на  български-
те  граждани  за  заболявания,  извън 
обхвата  на  задължителното  здравно 
осигуряване  48

За  изменение и допълнение на Наредба № 8 
от 2016 г. за профилактичните прегледи 
и диспансеризацията  48

За  условията и реда за осъществяването и 
контрола на  дейностите  по предоста-
вяне, ползване и ремонт на помощни 
средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия за хора с увреж-
дания (№ Н-3)  49

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 39 от 2007 г. за принципите и изис-
кванията  за  Добрата  дистрибуторска
практика  49

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10  от  2009 г.  за  условията,  реда, 
механизма и критериите за заплащане 
от Националната здравноосигурителна 
каса  на  лекарствени  продукти,  меди-
цински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, договаряне 
на отстъпки и възстановяване на пре-
вишените  средства  при  прилагане  на 
механизъм, гарантиращ предвидимост 
и устойчивост на бюджета на НЗОК  49

За  изменение и допълнение на Наредба № 7 
от 31 март 2021 г. за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските 
изделия по чл. 30а от Закона за меди-
цинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат  49
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За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 26 от 2008 г. за устройството и дей-
ността на детските ясли и детските кухни 
и здравните изисквания към тях  53

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарствени 
продукти  53

За  изменение и допълнение на Наредба № 3 
от 2019 г. за медицинските дейности из-
вън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване, за които Министерството 
на здравеопазването субсидира лечебни 
заведения, и за критериите и реда за 
субсидиране на лечебни заведения  54

За  допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. 
за реда за регистрация, съобщаване и 
отчет на заразните болести  55

За  отменяне на Наредба № 45  от  1995 г. 
за хигиенните норми и изисквания за 
добавките в хранителните продукти  56

За  отменяне на Наредба № 5 от 2015 г. за 
определяне на максимално допустимите 
количества  на  някои  замърсители  в 
храните, на Наредба № 22 от 2003 г. за 
условията и реда за вземане на проби 
от храни и на Наредба № 47 от 2004 г. 
за  изискванията  към  хранителните
добавки  56

За  отменяне на Наредба № 4 от 2006 г. за 
употребата  на  определени  епоксидни 
деривати при производството на мате-
риали  и  предмети,  предназначени  за 
контакт с храни  57

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1  от  2011 г.  за  професионалните 
дейности, които медицинските сестри, 
акушерките, асоциираните медицински 
специалисти  и  здравните  асистенти 
могат да извършват по назначение или
самостоятелно  61

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4  от  2019  г.  за  специализираната 
електронна система за проследяване и
анализ на лекарствените продукти  61

За  здравните изисквания към устройството 
и работата на селскостопанските аптеки 
(№ H-4)  64

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 28 от 2008 г. за устройството, реда и 
организацията на работата на аптеките 
и  номенклатурата  на  лекарствените 
продукти  64

За  допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. 
за  определяне  на  пакета  от  здравни 
дейности,  гарантиран  от  бюджета  на 
Националната  здравноосигурителна 
каса  68

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 26 от 2007 г. за предоставяне на аку-
шерска помощ на здравно неосигурени 
жени и за извършване на изследвания 
извън обхвата на задължителното здрав-
но  осигуряване  на  деца  и  бременни 
жени  69

За  изменение на Наредба № 10 от 2014 г. 
за здравните изисквания при изготвя-
не  и  спазване  на  седмичните  учебни
разписания  69

За  допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. 
за  въвеждане  на  класификационни 
статистически  системи  за  кодиране 
на  болестите  и  проблемите,  свързани 
със здравето, и на медицинските про-
цедури  76

За  отменяне на Наредба № 11 от 1995 г. за 
санитарно-хигиенните изисквания към 
устройството и работата на селскосто-
панските аптеки  77

За  допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. 
за условията и реда за провеждане на 
диагностика, профилактика и контрол
на COVID-19  80

За  изменение на Наредба № 4 от 2009 г. 
за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти  85

За  изменение  и  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  85

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 2019 г.  за реда и условията за 
провеждане  на  диагностика,  профи-
лактика и контрол на отделни заразни
болести на дихателната система  97

За  условията  и  реда  за  провеждане  на 
диагностика, профилактика и контрол
на маймунска вариола (№ Н-5)  98

За  изменение на Наредба № 20 от 2001 г. за 
условията и реда, при които лекарстве-
ните продукти, съдържащи наркотични 
вещества, могат да бъдат освободени от 
някои мерки за контрол  101

За  функционирането  на  Национална-
та  здравноинформационна  система 
(№ Н-6)  103

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Министерството 
на земеделието на Република България 
и Министерството на земеделието, гори-
те и водното стопанство на Република 
Северна Македония за сътрудничество 
в областта на земеделието, аграрните 
науки,  селските  райони  и  горското 
стопанство  като  основа  за  водене  на
преговори  9

За  разбирателство  за  сътрудничество  в 
областта на земеделието между Минис-
терството на земеделието на Република 
България и Министерството на клима-
тичните промени и околната среда на
Обединените арабски емирства  75

ПРАВИЛНИЦИ

За  устройството и дейността на Национал-
ната служба за съвети в земеделието  25
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За  изменение на Устройствения правилник 
на областните дирекции „Земеделие“  41

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2015 г.  за условията и реда за 
прилагане  на  схемите  за  директни
плащания  17

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 2018 г.  за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по 
Национална програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.  20

За  изменение  на Наредба № 4  от  2017 г. 
за  прилагане  на  мярка  14  „Хуманно 
отношение към животните“ от Програ-
мата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.  24

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 21 от 2007 г. за търговия на посевен 
материал от зърнени култури на пазара 
на Европейския съюз  26

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 Програмата за 
развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г.  30

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 
10 „Агроекология и климат“ от Програ-
мата  за развитие на  селските райони 
2014 – 2020 г.   31

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 
11 „Биологично земеделие“ от Програ-
мата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.  32

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2018 г.  за условията и реда за 
изплащане,  намаляване  или  отказ  за 
изплащане, или за оттегляне на изпла-
тената финансова помощ за мерките и 
подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за 
подпомагане  на  земеделските  произ-
водители  35

За  допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. 
за  условията  и  реда  за  прилагане  на
схемите за директни плащания  38

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 99 от 2006 г. за търговия на посевен 
материал от фуражни култури на пазара 
на Европейския съюз  41

За  условията  и  реда  за  предоставяне  на 
извънредна финансова помощ на земе-
делските стопани от определени сектори
(№ 1)  55

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 2018 г.  за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по 
Национална програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор за периода 
2019 – 2023 г.   60

За  класификация  на  кланични  трупове 
на говеда, свине и овце по скђлите на 
Съюза, отчитане и докладване на па-

зарните цени на някои категории кла-
нични трупове и проверки в кланиците 
(№ 2)  64

За  допълнение на Наредба № 1 от 2022 г. 
за  условията  и  реда  за  предоставяне 
на  извънредна  финансова  помощ  на 
земеделските  стопани  от  определени 
сектори  65

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 2018 г.  за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по 
Национална програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.  72

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  Официалната  сортова  листа  на
Република България  85

За  прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно 
временно подпомагане за земеделските 
стопани,  които  са  особено  засегнати 
от последиците от руското нашествие 
в  Украйна“  от  Програмата  за  разви-
тие  на  селските  райони  за  периода
2014 – 2020 г. (№ 3)  92

За  изменение и допълнение на Наредба № 5 
от 2018 г. за прилагане на правилата на 
биологично производство, етикетиране 
и контрол, и за издаване на разрешение 
за  контролна  дейност  за  спазване  на 
правилата на биологичното производ-
ство, както и за последващ официален 
надзор върху контролиращите лица  103

МИНИСТЕРСТВО  
НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Финландия за прекратяването на Дого-
вора между правителството на Репуб-
лика  България  и  правителството  на 
Република Финландия за насърчаване 
и защита на инвестициите, подписан на 
3 октомври 1997 г. в Пловдив, сключено 
чрез  размяна  на  ноти  на  4  ноември
2021 г.  45

Между  Република  България  и  Република 
Австрия за прекратяване на Договора 
между Република България и Републи-
ка Австрия за взаимно насърчаване и 
защита на инвестициите, подписан на
22 януари 1997 г. в София  61

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Швеция за 
прекратяване на Договора между пра-
вителството на Република България и 
правителството  на  Кралство  Швеция 
за  взаимно насърчаване  и  защита  на 
инвестициите,  подписан  в  София  на 
19 април 1994 г.  78
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ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение  на  Правилника  за  работа 
на  Националния  съвет  за  защита  на
потребителите  49

За  изменение на Правилника за дейността 
на общите и секторните помирителни 
комисии  49

НАРЕДБИ

За  изменение  на Наредба № 1  от  24  ок-
томври 2006 г. за критериите, на които 
трябва да отговарят квалифицираните 
организации  в  Репуб лика  България, 
които имат правен интерес да предявя-
ват искове за защита на колективните 
интереси на потребителите  49

За  изменение на Наредба № РД-16-1117 от 
1 октомври 2010 г. за условията и реда 
за предоставяне на финансови средства 
на представителните сдружения на по-
требителите от държавата  49

МИНИСТЕРСТВО  
НА КУЛТУРАТА

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство  между  Министер-
ството  на  културата  на  Република 
България  и  Департамента  по  кул-
тура и туризъм на Абу Даби  78

За  разбирателство  за  сътрудничество  в 
областта  на  културата  между  прави-
телството  на  Република  България  и 
правителството на Обединените арабски 
емирства  91

ПРОГРАМИ

За  сътрудничество в областта на културата 
между Министерството на културата на 
Репуб лика България и Министерството 
на  културата  на  Република  Северна
Македония за периода 2022 – 2025 г.  30

За  сътрудничество между правителството 
на Република България и правителство-
то на Република Полша в областта на 
културата, образованието и спорта за
периода 2022 – 2025 г.  45

За  сътрудничество между Министерството 
на културата на Република България и 
Министерството на образованието, на-
уката, културата и спорта на Република 
Армения  в  областта  на  културата  за 
периода 2022 – 2025 г.  55

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за структурния състав и организацията 
на работа на Специализирания експер-
тен съвет по чл. 99, ал. 2 от Закона за 
културното наследство  83

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 2 от 12.08.2016 г. за приемане и пре-
местване на ученици в училищата по
изкуствата  16

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2016 г. за приемане и премест-
ване на деца и ученици в  училищата
по култура  18

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 Национален 
фонд „Култура“  27

За  допълнение  на  Наредба  № Н-00-0001 
от  2011 г.  за  извършване  на  теренни
археологически проучвания  45

За  допълнение  на  Наредба  № 2  о т 
12.08.2016 г. за приемане и преместване 
на  ученици  в  училищата  по  изкуст-
вата  49

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 Национален 
фонд „Култура“  93

МИНИСТЕРСТВО  
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Министерството 
на  младежта  и  спорта  на  Република 
България  и  Агенцията  за  младеж- 
та  и  спорта  на  Република  Север-
на  Македония  за  сътрудничество  в
областта на младежта и спорта  28

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г.
за треньорските кадри  15

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда 
за прием и специализирана подготовка 
на учениците в спортните училища  30

За  условията  и  реда  за  финансиране  на 
проекти  по  национални  програми  за 
младежта (№ 1)  48

За  изменение на Наредба № 4 от 8.07.2019 г. 
за финансово подпомагане на изграж-
дането  и  обновяването  на  спортни 
обекти – държавна  и  общинска  соб-
ственост  75

За  изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 4.02.2019 г. за треньорските кадри  94

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство относно сътрудничест-
вото в областта на образованието меж-
ду Министерството на  образованието 
и  науката  на  Република  България  и 
Министерството на образованието на 
Обединените арабски емирства  75

Поправка  79
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СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Черна гора 
за сътрудничество в областта на обра-
зованието  4

За  сътрудничество  в  областта  на  обра-
зованието,  научните  изследвания  и 
технологиите  между  правителството 
на  Република  България  и  правител-
ството на Държавата Катар  16

Между Министерството  на  образованието 
и  науката  на  Република  България  и 
Министерст вото  на  висшето  образо-
вание  на  Република  Куба  за  сътруд-
ничество в областта на висшето обра-
зование  16

Между Министерството  на  образованието 
и  науката  на  Република  България  и 
Министерството  на  образованието  и 
професионалното обучение на Кралство 
Испания  за  сътрудничество  относно 
паралелките с училищен учебен план 
за профилирано образование с интен-
зивно  изучаване  на  испански  език  в 
българските профилирани гимназии и
средни училища  102

ПРОГРАМИ

Между правителството на Репуб лика Бъл-
гария  и  правителст вото  на  Републи-
ка  Северна  Македония  за  сътрудни-
чество  в  областта  на  образованието
и науката за периода 2022 – 2025 г.   26

За  сътрудничество в област та на висшето 
образование и нау ката между Министер-
ството на образованието и науката на 
Република България и Министерството 
на културата и иновациите на Унгария
за периода 2022 – 2024 г.  94

ПРАВИЛНИЦИ

За  устройството и дейността на Национален 
STEM център  2

НАРЕДБИ

За  придобиване на квалификация по про-
фесията  „Техник-технолог по качеството
на храни и напитки“ (№ 1)  9

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Офис-секретар“ (№ 2)  10

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 5  от  2016 г.  за  предучилищното
образование  12

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Озеленител“ (№ 3)  13

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Хлебар-сладкар“ (№ 4)  13

За  допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. 
за  организация  на  дейностите  в  учи-
лищното образование  26

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Камериер“ (№ 5)  30

За  придобиване  на  квалификация  по 
професията „Програмист на изкуствен
интелект“ (№ 6)  31

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Здравен асистент“ (№ 7)  32

За  изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за
нормиране и заплащане на труда  35

За  придобиване на квалификация по профе-
сията „Програмист на роботи“ (№ 8)  42

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Кинолог“ (№ 9)  42

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Куриер“ (№ 10)  42

За  придобиване на квалификация по про-
фесията  „Работник  в  заведенията  за 
хранене и развлечения“ (№ 11)  43

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Касиер“ (№ 12)  43

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резул-
татите от обучението на учениците  43

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Оператор в производството на 
облекло“ (№ 13)  44

За  провеждане на конкурси за заемане на 
длъжността „директор“ в държавните 
и общинските институции в системата 
на  предучилищното  и  училищното
образование (№ 16)  52

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Корабоводител“ (№ 14)  53

За  придобиване  на  квалификация  по 
професията  „Оператор в  хранително-
вкусовата промишленост“ (№ 15)  54

За  изменение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. 
за условията и реда за организиране и 
провеждане на тренировъчна и състе-
зателна дейност на децата и учениците 
извън учебния план  58

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 2 от 2019 г. за придо биване на ква-
лификация по професията „Техник на 
енергийни съоръжения и инсталации“  60

За  придобиване на квалификация по профе-
сията „Работник в дървообработването“ 
(№ 17)  62

За  изменение и допълнение на Наредба № 8 
от 2016 г. за информацията и докумен-
тите за системата на предучилищното 
и училищното образование  65

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба
№ 4 от 30.11.2015 г. за учебния план  69

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10  от  1.09.2016 г.  за  организация 
на  дейностите  в  училищното  обра-
зование  69

За  изменение на Наредба  № 4 от 2017 г. 
за нормиране и заплащане на труда  71

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Техник-металург“ (№ 18)  74

За  придобиване  на  квалификация  по 
професията  „Работник  в  хранително-
вкусовата промишленост“ (№ 19)  75

За  Регистъра на издадените удостоверения 
за целите на издаване на виза за дълго-
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срочно пребиваване (виза вид „D“) на 
граждани на трети страни, приети за 
обучение в български висши училища
и научни организации (№ 20)  87

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Шивач“ (№ 21)  91

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Работник в производство на
облекло“ (№ 22)  93

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Портиер-пиколо“ (№ 23)  94

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Монтьор по комуникационни 
системи“ (№ 24)  95

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Болногледач“ (№ 25)  96

За  Регис т ъра  на  висшите  у чилища
(№ 26)  96

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 19 февруари 2020 г. за органи-
зацията  и  провеждането  на  изпитите 
за  придобиване  на  професионална 
квалификация  102

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЯ

По  оценка на въздей ствието върху околната 
среда (ОВОС) и стратегическа еколо-
гична  оценка  (СЕО)  в  трансграничен 
контекст  между  Министерството  на 
околната среда и водите на Република 
България и Министерството на защи-
тата на околната  среда на Република 
Сърбия  39

Изменение  № 1  на  Споразумението  за 
предоставяне  на  помощни  услуги  в 
подкрепа  на  изготвянето  на Планове 
за  управление  на  речните  басейни  и 
на  Планове  за  управление  на  риска 
от наводнения за Република България 
между  Министерството  на  околната 
среда  и  водите  и  Международната 
банка за възстановяване и развитие от
26 юни 2018 г.  99

ПРАВИЛНИЦИ

За  устройството  и  дейността  на  Нацио-
налния съвет по биологичното разно-
образие  61

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 2 от 2014 г. за класификация на от-
падъците  53

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОТБРАНАТА

МЕМОРАНДУМИ

Второ изменение на Меморандума за раз-
бирателство  между  Министерството 
на отбраната на Република България, 
Министерството  на  отбраната  на  Ре-
публика Естония, Министерството на 

отбраната  на  Репуб лика  Финландия, 
правителството на Република Унгария, 
Министерството на националната от-
брана на Република Литва, министъра 
на  отбраната  на Кралство Нидерлан-
дия,  Министерството  на  отбраната 
на Кралство Норвегия, министъра на 
националната  отбрана  на  Република 
Полша,  правителството  на  Румъния, 
Министерството на отбраната на Репуб-
лика  Словения,  правителството  на 
Кралство Швеция и Департамента по 
отбрана на Съединените американски 
щати относно  способности  за  страте-
гически въздушни превози  87

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителс т вото на Република Бълга-
рия и правителството на Съединените 
американски щати относно изискването 
за писмена договореност за неотговаря-
щите на условията по Закона на Лейхи 
подразделения на силите за сигурност  64
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ка  България  и  Министерството  на 
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бдителност  на  НАТО  (eVA)  в  Бълга-
рия  и  предоставянето  на  поддръжка 
от  страната  домакин  (HNS)  и  други 
отговорности  93

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Инфор-
мационния център на Министерството 
на отбраната  10

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
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Военномедицинската академия  25

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника за дейността на Инспектората на 
Министерството на отбраната  29

За  изменение на Правилника  за  органи-
зацията  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  38
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географската служба  90
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(№ Н-22)  4

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-18  от  20.07.2009 г.  за  определяне 
условията и реда за изплащане на ед-
нократно обезщетение при преместване 
на служба в друго населено място на 
военнослужещите  и  на  членовете  на 
техните семейства  49
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пълнителни възнаграждения на воен-
нослужещите и  цивилните служители 
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и  дейности  от  Министерството  на 
отбраната, структурите на пряко под-
чинение на министъра на отбраната и
Българската армия  74
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на военнослужещите и за специфични 
условия на труд на цивилните служи-
тели от Министерството на отбраната, 
структурите  на  пряко  подчинение  на 
министъра на отбраната и Българската 
армия  82

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-22  от  2010 г.  за  ползване  под 
наем на имоти от жилищния фонд на 
Министерството на отбраната и за из-
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военнослужещите и цивилните служи-
тели, които живеят при условията на
свободно договаряне  85

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-9 от 2011 г. за военно-почивното 
дело  87
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реда за сертифициране на летателната 
годност на военните въздухоплавателни
средства  89

ИНСТРУКЦИИ
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тър на военнослужещите и цивилните 
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За  предоставяне  на  доброволна  целева 
вноска  между  Министерството  на 
правосъдието на Република България
и Съвета на Европа  41

НАРЕДБИ

За  информационната система на съдебното
изпълнение (№ Н-1)  7

За  изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 1999 г. за прилагане на глава пета от
Закона за българското гражданство  10
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в  Главна  дирекция  „Изпълнение  на 
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За  взаимодействие между Министерството 
на образованието и науката и Министер-
ството на правосъдието по отношение на 
лица, включени в Програмата за защита 
на лица, застрашени във връзка с на-
казателно производство (поверително)
(рег. № RB212001-001-04-03-188)  14

За  организацията и реда за осъществява-
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на застрашени лица (№ И-2)  92
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за премахване на преместваеми обекти, 
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№ РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на 
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лен дизайн на елементите на достъпната 
среда в урбанизираната територия и на 
сградите и съоръженията  20

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транс-
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Изменения  на  Международния  кодекс 
за  безопасност  за  високоскоростни 
плавателни  съдове,  2000 г.  (Кодекс
HSC 2000)  2

Изменения  на  Международния  кодекс 
за  безопасност  на  кораби,  изпол- 
зващи газове или други горива с нис- 
ка  температура  на  възпламеняване
(Кодекс IGF)  2

Изменения  на  Международния  кодекс  за 
сигурност на корабите и пристанищните 
съоръжения (ISPS Code)  2
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за  безопасност  на  високоскоростни 
плавателни  съдове,  1994 г.  (Кодекс
HSC 1994)  45

Изменения  на  Международния  кодекс 
за  безопасност  на  високоскоростни 
плавателни  съдове,  1994 г.  (Кодекс
HSC 1994)  45

Изменения  на  Международния  кодекс 
за  безопасност  на  високоскоростни 
плавателни  съдове,  1994 г.  (Кодекс
HSC 1994)  45

Изменения на Кодекса за подготовка и ос-
видетелстване на моряците и носенето 
на вахта (Кодекс SТСW)  84

Изменения  на  Международния  кодекс  за 
разширени проверки при прегледи за 
освидетелстване на корабите за насип-
ни  товари и нефтени  танкери,  2011 г. 
(ESP Code)  93

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство  за  развитието  на 
жп  връзка „София –  Скопие“  между 
Република  България  и  Република 
Северна  Македония  като  основа  за
водене на преговори  12

ПРОТОКОЛИ

Изменения  на  Анекса  към  Протокола  от 
1997 г. за изменение на Международната 
конвенция за предотвратяване на замър-
сяването от кораби от 1973 г., както е 
изменена с Протокола от 1978 г. Реви-
зиран Анекс VI към MARPOL 73/78  73

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  сътрудничество за общата среда за обмен 
на  информация  (Споразумение CISE)
като основа за водене на преговори  3

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 
Гърция за регламентиране на железопът-
ния трансграничен трафик, подписано на  
26 фев руари 2020 г. в гр. Александру-
полис, Република Гърция  60

За  сътрудничество  по  техническата  под-
дръжка  на  фарватера  на  река  Дунав 
между Министерството на транспорта 
и съобщенията на Република България 
и Министерството на строителството, 
транспорта и инфраструктурата на Ре-
публика Сърбия  76

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Румъния за 
откриването на държавната българо-ру-
мънска граница на международен гра-
ничен контролно-пропускателен пункт 
Русе – Гюргево – ферибот,  подписано
на 29 април 2022 г. в гр. Букурещ  90

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Държав-
но предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“  32

За  изменение на Правилника за устройство-
то и дейността на държавно предприятие 
„Национална компания „Железопътна
инфраструктура“   95

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на 
морските лица в Република България  6

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 54  от  29.12.2016 г.  за  техническите 
изисквания и оценяване съответствието
на оборудването на морските кораби  7

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 37  от  19.10.2016 г.  за  авиационните
оператори  12
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За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 9  от  11.02.2003 г.  за  медицинското
обслужване на корабите  15

За  изменение  на  Наредба  № 22  о т 
11.10.2018 г. за техническите изисквания 
към корабите, плаващи по вътрешните 
водни пътища  24

За  разследване на произшествия по вътреш- 
ните водни пътища (№ 6)  25

За  обслужване  на  безекипажни  кораби, 
плаващи  по  вътрешни  водни  пътища 
(№ 3)  36

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда 
за издаване на свидетелства за правос-
пособност на пилоти, свидетелства за 
организации за обучение, обучаващи пи-
лоти и кабинен екипаж, и свидетелства 
за медицинска годност на авиационен 
персонал – пилоти и кабинен екипаж, в 
съответствие с изискванията на Регла-
мент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от  
3 ноември 2011 г. за определяне на тех-
нически изисквания и административни 
процедури във връзка с екипажите на 
въздухоплавателни средства в граждан-
ското въздухоплаване в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европей-
ския парламент и на Съвета и контрола 
върху тях  36

За  изменение  на  Наредба  № 38  о т 
16.04.2004 г. за условията и реда за про-
веждането на изпитите на кандидати за 
придобиване на право способност за уп-
равление на моторно превозно средство 
и реда за провеждане на проверочните
изпити  55

За  изменение  и  допълнение  на  Наред-
ба  № 36  от  15.05.2006 г.  за  изиск- 
ванията  за  психологическа  годност 
и  условията  и  реда  за  провеждане 
на  психологическите  изследвания  на 
кандидати  за  придобиване  на  право- 
способност за управление на МПС, на 
водачи на МПС и на председатели на 
изпитни комисии и за издаване на удос-
товерения за регистрация за извършване 
на психологически изследвания  84

ИНСТРУКЦИИ

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата 
защита в Репуб лика България  17

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата 
защита в Репуб лика България  85

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  

ПОЛИТИКА

ПРАВИЛНИЦИ

За  устройството  и  дейността  на  Нацио-
налния  институт  за  помирение  и 
арбитраж  58

НАРЕДБИ

За  осигуряване на здравословни и безопас-
ни условия на труд в черната и цветната
металургия (№ РД-06-3)  19

За  отменяне  на  Наредба  № РД-07-8  от 
24.07.2019 г. за условията и реда за осъ-
ществяване  и  контрол  на  дейностите 
по предоставяне и ремонт на помощни 
средства, приспособления, съоръжения 
и  медицински  изделия  за  хората  с
увреждания  50

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТУРИЗМА

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство относно сътрудничест-
вото  в  областта  на  туризма  между 
Министерството на туризма на Репуб-
лика  България  и Министерството  на 
икономиката на Обединените арабски 
емирства  75

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

ДОГОВОРИ

Писмо  за  изменение  № 1  на  Финансовия 
договор  между  Република  България 
и Европейската инвестиционна банка 
(проект „България – съфинансиране по 
Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) 
от 27 ноември 2014 г.  40

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Република Бъл-
гария,  държавите – членки  на  евро-
зоната,  и  Европейската  комисия  за 
започване на производството на евро-
монети  и  за  подготвителните  задачи 
преди започване на производството  102

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  заем  между  Европейския  съюз  като 
заемодател и Република България като 
заемополучател  26

Между Република България и Международна-
та банка за възстановяване и развитие за 
изменения на заемните споразумения на  
Република България с Международната 
банка  за  възстановяване  и  развитие, 
свързани  с  оттеглянето  на  Банката 
от  използването  на  ЛИБОР  като  ре-
ферентен  лихвен  процент,  съдържа-
що  се  в  уведомление  на  Световната 
банка  от  11  август  2021 г.  и  писмо-
отговор  на  Република  България  от 
4 февруари 2022 г.  31

За  безвъзмездна финансова помощ между 
правителството на Република България 
и Международната асоциация за разви-
тие относно деветнадесетото захранване 
на ресурсите на МАР, сключено чрез 
размяна  на  писма  от  1  и  2  ноември
2021 г.  36
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За  извършване на Икономически преглед 
на Република България между Републи-
ка България, от една страна, и Организа-
цията за икономическо сътрудничество 
и развитие, от друга страна  58

Многостранно споразумение между компе-
тентните органи за автоматичен обмен 
на  информация  за  доходи,  получени
чрез цифрови платформи  100

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност  59

За  изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове  65

За  допълнение на Правилника за прилага-
не на Закона за акцизите и данъчните 
складове  103

НАРЕДБИ

За  определяне на нормативи за заплаща-
не  на  разходите  по  предоставяне  на 
обществена информация (№ Н-1)  22

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-4  от  2021 г.  за  подлежащите  на 
вписване  обстоятелства,  условията  и 
реда за водене и поддържане на регис-
трите  по  Закона  за  хазарта,  както  и
предоставяните електронни услуги  25

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени
от Агенция „Митници“  40

За  изменение на Наредба № 7 от 1997 г. за 
продажба  на  движими  вещи – частна 
държавна собственост  65

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИЦИ
За  изменение на Устройствения правилник 

на Патентното ведомство на Република 
България  22

ИНСТРУКЦИИ
За  водене, поддържане и предоставяне на 

достъп  до  държавните  регистри  и  до 
досиетата на обектите на индустриална 
собственост (№ 1)  22

ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЯ
По административно дело:

Номер  9587 от 2020 г.  (№  4822)  25
Номер  6554 от 2021 г.  (№  2340)  25
Номер   1917 от 2021 г.  (№  8843)  33
Номер   536 от 2022 г.  (№  3618)  33
Номер  9136 от 2020 г.  (№  5003)  48
Номер  2838 от 2022 г.  (№  5827)  48
Номер   1108 от 2022 г.  (№  6356)  51
Номер  14272  от 2018 г.  (№  5435)  58

Номер  2874 от 2022 г.  (№  7164)  58
Номер  12473 от 2020 г.  (№  3934)  76
Номер  5661 от 2021 г.  (№  7856)  76
Номер  5801 от 2021 г.  (№  3868)  96
Номер  5508 от 2021 г.  (№  4769)  96
Номер  6842 от 2022 г.  (№ 10549)  96
Номер  5382 от 2022 г.  (№ 10773)  96
Номер  6771 от 2021 г.  (№  7645)  97
Номер  7715 от 2022 г.  (№ 10661)  97
Номер  8739 от 2021 г.  (№  6537)  100
Номер  7821 от 2022 г.  (№ 11200)  100
Номер  572 от 2022 г.  (№  4603)  104
Номер  6334 от 2022 г.  (№ 11573)  104

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По административно дело:

Номер 7094 от 2022 г.      71

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИЦИ
За  изменение на Правилника  за  органи-

зация на дейността на Висшия съдебен 
съвет и на неговата администрация  70

НАРЕДБИ
За  изменение и допълнение на Наредба № 8 

от 8 ноември 2018 г. за организацията 
и дейността на Съвета за партньорство
към Висшия съдебен съвет  14

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 5 от 1 юни 2017 г. за организацията 
и реда за водене, съхраняване и достъп 
до електронните дела и начина на съх-
раняване на доказателствата и доказа-
телствените средства по делата, както 
и вътрешния оборот и съхраняването 
на друга информация, обработвана от 
съдебната администрация  55

За  допълнение на Наредба № 1 от 9 фев-
руари 2017 г. за конкурсите за магист-
рати  и  за  избор  на  административни 
ръководители в органите на съдебната
власт  77

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 7 от 28.09.2017 г. за съдебните засе-
датели  78

ИНСПЕКТОРАТ  
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИЦИ

За  допълнение на Правилника за организа-
цията на дейността на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет и за дейността
на администрацията и на експертите  96

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2004 г. за минималните размери 
на адвокатските възнаграждения  88
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 17 от 29 март 2018 г. за паричната и 
лихвената  статистика  и  статистиката
на финансовите сметки  11

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 31  от  4.10.2007  г.  за  сетълмент  на 
държавни ценни книжа  22

За  изменение  на  Наредба  № 39  от  28 
март 2019 г. за номиналната стойност, 
съдържанието, формата и дизайна на 
банкнотите  и  монетите,  пускани  в 
обращение  41

За  реда  и  условията  за  издаване  на 
покрити облигации (№ 42)   49

За  реда и условията за определяне и изпла-
щане на максимална дневна сума при 
спиране на изпълнението на задължения 
по  отговарящи  на  условията  влогове
(№ 43)  65

За  условията и реда за избор на независи-
ми оценители по чл. 55а от Закона за 
възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни 
посредници (№ 44)  65

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 20 от 2019 г. за издаване на одоб рения 
за членове на управителния съвет (съ-
вета на директорите) и надзорния съвет 
на кредитна институция и изисквания 
във  връзка  с  изпълнение  на  техните 
функции  66

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 42 от 21 юни 2022 г. за реда и условията 
за издаване на покрити облигации  81

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16  на  БНБ  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 сис-
теми и за изискванията към дейността 
на операторите на платежни системи
с окончателност на сетълмента  83

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за усло-
вията и реда за откриване на платежни 
сметки,  за  изпълнение  на  платежни 
операции и за използване на платежни
инструменти  83

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 40 от 1 декември 2020 г. за определяне 
на размера на таксите за покриване на 
административните  разходи  на  Бъл-
гарската народна банка, произтичащи 
от  функциите  по  надзор  и  преструк-
туриране  83

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол 
върху качеството на банкнотите и моне-
тите в наличнопаричното обращение  91

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 22 от 16 юли 2009 г. за Централния 
кредитен регистър  101

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 12 от 29 септември 2016 г. за Ре гистъра 
на банковите сметки и сейфове  101

НАЦИОНАЛЕН  
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАРЕДБИ

За  изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане 
на паричните помощи за профилактика 
и рехабилитация  46

ИНСТРУКЦИИ

За  съдържанието и реда за представяне в 
Националния  осигурителен  институт 
на  документи  за  осигурителен  стаж, 
осигурителен  доход  и  категория  труд
(№ 1022-40-2)  21

За  допълнение  на  Инструкция  № 13  от 
31.10.2000 г.  за  прилагане  на  Наред-
бата  за  категоризиране  на  труда  при
пенсиониране  86

НАЦИОНАЛНА  
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Нацио -
налната здравноосигурителна каса  56

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Нацио -
налната здравноосигурителна каса  101

УСЛОВИЯ И РЕД

За  изменение  и  допълнение  на  Условия 
и  ред  за  сключване  на  договори  за 
отпускане и заплащане на лекарстве-
ни продукти по чл. 262,  ал. 6,  т. 1  от 
Закона  за  лекарствените  продукти 
в  хуманната  медицина,  на  медицин-
ски  изделия  и  на  диетични  храни  за 
специални  медицински  цели,  запла-
щани напълно или частично от НЗОК  102

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ 
И РЕИМБУРСИРАНЕ НА  

ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3  от  19.09.2019 г.  за  приемане  на 
фармако-терапевтично ръководство по
клинична хематология  2

За  изменение  и  допълнение  на Наредба 
№ 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане 
на фармако-терапевтично ръководство 
по медицинска онкология  38

Поправка  43
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За  изменение  и  допълнение  на  Наред-
ба  № 14  от  14  ноември  2019 г.  за 
приемане  на  фармако-терапевтично
ръководство по ревматология  38

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10  от  10.10.2019 г.  за  приемане  на 
фармако-терапевтично  ръководство 
по  детска  клинична  хематология  и 
онкология  68

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2 април 2020 г. за приемане на 
фармако-терапевтично ръководство по
педиатрия – детска кардиология  76

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане 
на фармако-терапевтично ръководство 
по медицинска онкология  96

За  приемане на фармако-терапевтично ръ-
ководство по акушерство и гинекология 
(№ 1)  100

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане 
на фармако-терапевтично ръководство
по ревматология  102

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 15  от  21.11.2019 г.  за  приемане  на 
фармако-терапевтично  ръководство 
за  лечение  на  гастроентерологичните 
заболявания  102

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

КОНВЕНЦИИ

Многостранна конвенция за прилагане на 
мерки,  свързани  с  данъчните  спогод-
би,  за  предотвратяване  свиването  на 
данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби  85

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ І-5 от 26.09.2018 г. за организацията 
на работата по постъпилите в Държавна 
агенция „Национална сигурност“ пред-
ложения и сигнали  77

ИНСТРУКЦИИ

За  реда  за  разпределянето  на  работното 
време, за неговото отчитане и за ком-
пенсирането на работата на държавните 
служители  в Държавна  агенция  „На-
ционална сигурност“ извън редовното
работно време (№ І-2)  75

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ 

И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и 

средните  предприятия  на  Република 
България и Агенцията за насърчаване 
на предприемачеството на Република
Северна Македония  14

За  разбирателство меж ду Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия, Република Бъл-
гария, и Полската агенция за инвестиции 
и търговия, Република Полша  88

За  разбирателство между Изпълнителната 
агенция  за  насърчаване  на  малките 
и  средните  предприятия,  Република 
България, и Агенцията за развитие на 
малкия  и  средния  бизнес,  Република 
Азербайджан, като основа за водене на 
преговори  102

За  разбирателство между Изпълнителната 
агенция  за  насър чаване  на  малките 
и  средните  предприятия,  Република 
България, и Агенцията за инвестиции 
и  външна  търговия  на  Португалия, 
Република Португалия  103

АГЕНЦИЯ  
ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство  меж ду  Агенцията  за 
ядрено регулиране на Република Бъл-
гария и Ядрения регулаторен орган на 
Република  Турция  за  сътрудничество 
и обмен на информация в областта на 
ядрената без опасност и сигурност като
основа за водене на преговори  65

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ 
ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

Прекратяване действието на Споразумението 
между  правителството  на  Република 
България и правителството на Руската 
федерация за взаимна защита на кла-
сифицирана информация  84

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО  
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

НАРЕДБИ

За  изменение и допълнение на Наредба № 3 
от 2013 г. за лицензиране на дейностите 
в енергетиката  25

ПРАВИЛА

За  изменение и допълнение на Правилата 
за работа на организиран борсов пазар 
на електрическа енергия  2

За  изменение и допълнение на Правилата 
за управление на електроенергийната 
система  62

За  изменение и допълнение на Правилата 
за работа на организиран борсов пазар 
на електрическа енергия  74

За  изменение и допълнение на Правилата
за търговия с електрическа енергия  76



СТР.   8 2   СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 0 2 2   Г.   БРОЙ  10 4

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен  правилник  на  Комисията  за
защита на конкуренцията  11

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВИЛНИЦИ
За  изменение на Правилника за дейността 

на  Комисията  за  защита  на  личните
данни и на нейната администрация  32

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД 
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ПРАВИЛНИЦИ
За  изменение и допълнение на Правилника 

за дейността на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори  20

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

НАРЕДБИ

За  условията  и  реда  за  осъществяване 
на  достъп  и/или  взаимно  свързване
(№ 1)  97

ПРАВИЛА

За  използване на радиочестотния спектър 
от електронни съобщителни мрежи от
радиослужба радиоразпръскване  6

За  използване на радиочестотния спектър 
за електронни съобщителни мрежи от 
неподвижна радиослужба след издаване 
на разрешение  9

Изменение и допълнение на Правилата за 
свободно използване на радиочестотния
спектър  9

За  определяне  на  условията  и  реда  за 
предоставяне на информация за место-
положението на потребителите и данни 
за крайния ползвател от предприятията, 
предоставящи  междуличностни  съоб-
щителни услуги с номера при спешни
повиквания  12

За  използване на радиочестотен  спектър 
за  радиосъоръжения  от  любителска
радиослужба  35

За  минималните изисквания за сигурност 
на обществените електронни съобщи-
телни мрежи и услуги и методи за упра-
вление на риска за тяхната сигурност  42

За  процеса  на  смяна  на  доставчика  на 
услуги за достъп до интернет  68

РЕШЕНИЯ

За  изменение и допълнение на Методика-
та за условията и реда за определяне, 
анализ и оценка на съответните пазари 
и  критериите  за  определяне на пред-
приятия  със  значително  въздействие
върху пазара (№ 420)  2

За  изменение и допълнение на Правилата за 
използване на радиочестотния спектър 
за електронни съобщителни мрежи от 
подвижна радиослужба след издаване
на разрешение (№ 63)  20

За  приемане на Регулаторна политика за 
управление на радиочестотния спектър 
за граждански нужди (№ 96)  29

За  изменение и допълнение на Правилата за 
свободно използване на радиочестотния 
спектър (№ 192)  55

За  обявяване на търг с тайно наддаване за 
издаване на едно разрешение за ползване 
на радиочестотен спектър (№ 338)  83

За  изменение и допълнение на Правила за 
използване на радиочестотния спектър 
от  електронни  съобщителни  мрежи 
от  радиослужба  радиоразпръскване
(№ 349)  88

За  обявяване  за  приключила  обявената 
с Решение № 338 от 13.10.2022 г. про-
цедура за провеждане на търг с тайно 
наддаване (№ 394)  97

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ  
НАДЗОР

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Фонда
за компенсиране на инвеститорите  84

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Коми-
сията за финансов надзор и на нейната 
администрация  86

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 31 от 2.08.2006 г. за условия та и реда 
за провеждане на изпит и за признаване 
на правоспособност на отговорен актю-
ер, за признаване на право способност, 
придобита извън Република България, 
за  формата  на  актюерската  заверка, 
формата  и  съдържанието  на  актюер-
ския доклад и на справките по Кодекса 
за застраховането, които отговорният 
актюер заверява, както и за формата 
и задължителното съдържание на го-
дишния актюерски доклад по Кодекса
за социално осигуряване  23

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 38  от  21.05.2020 г.  за  изискванията 
към  дейността  на  инвестиционните 
посредници  26

За  капиталовата адекватност, ликвидност-
та на инвестиционните посред ници и 
осъществяването на надзор за спазва-
нето им (№ 50)  27

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10  от  29.06.2021 г.  за  изискванията 
към границата на платежоспособност 
и собствените средства на пенсионно-
осигурителното дружество, към неговата 
оздравителна програма и към минимал-
ните ликвидни средства на дружеството 
и на управляваните от него фондове  29
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За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към 
дейността на цент ралните депозитари 
на ценни книжа, централния регистър 
на  ценни  книжа  и  други  лица,  осъ-
ществяващи  дейности,  свързани  със
сетълмента на ценни книжа  37

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11  от  3.12.2003 г.  за  лицензите  за 
извършване на дейност като регулиран 
пазар, пазарен оператор, за организиране 
на многостранна система за търговия 
или организирана система за търговия, 
за извършване на дейност като инвес-
тиционен  пос редник,  инвестиционно 
дружество,  управляващо  дружество, 
дружество  със  специална  инвестици-
онна  цел,  национален  инвестиционен 
фонд, лице, управляващо алтернативен 
инвестиционен  фонд,  и  доставчик  на
услуги за докладване на данни  47

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 58  от  28.02.2018 г.  за  изиск ванията 
за защита на финансовите инструменти 
и  паричните  средства  на  клиенти,  за 
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застраховане по застраховки „Граждан-
ска отговорност“ на автомобилистите и 
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Първи  изборен  район – Благоевград
(№ 1190-НС)  57
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структурата  и  функциите  на  нейната 
администрация (№ 1466)  77

Относно обявяване на резултатите от гла-
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в

„Държавен вестник“ през 2022 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
Авиационни оператори, Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. 
за – 12/150.

Агенция за качеството на социалните услуги, 
ПМС № 371 за допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 220 на Минис-
терския съвет от 2020 г. 93/17.

Агенция за хората с увреждания, ПМС № 227 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 337 на Минис-
терския съвет oт 2004 г. 62/51.

Адвокатски възнаграждения, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. 
за минималните размери на – 88/28.

Актюер, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условия та и 
реда за провеждане на изпит и за признаване на 
правоспособност на отговорен – , за признаване 
на право способност, придобита извън Република 
България, за формата на актюерската заверка, 
формата и съдържанието на актюерския доклад 
и на справките по Кодекса за застраховането, 
които отговорният – заверява, както и за фор-
мата и задължителното съдържание на годиш-
ния актюерски доклад по Кодекса за социално 
осигуряване 23/172.

Акушерска помощ, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за пре-
доставяне на – на здравно неосигурени жени и 
за извършване на изследвания извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване на деца и 
бременни жени 69/21.

Акцизи и данъчни складове, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 12/2; 102/13; Правил-
ник за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за – 65/5; Правилник 
за допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за – 103/12.

Акции, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предла-
гане за закупуване и замяна на – 84/18.

Аптеки, Наредба № H-4 за здравните изисква-
ния към устройството и работата на селскостопан-
ските – 64/24; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда 
и организацията на работата на – и номенклату-
рата на лекарствените продукти 64/26; Наредба 
за отменяне на Наредба № 11 от 1995 г. за сани-
тарно-хигиенните изисквания към устройството 
и работата на селскостопанските – 77/7.

Археологически проучвания, Наредба за до-
пълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за 
извършване на теренни – 45/22.

Б
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 41/55; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 18 от 3 октомври 2019 г. 
за контрол върху качеството на – и монетите в 
наличнопаричното обращение 91/45.

Биологично производство, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прила-
гане на правилата на – , етикетиране и контрол, 
и за издаване на разрешение за контролна дей-
ност за спазване на правилата на биологичното 
производство, както и за последващ официален 
надзор върху контролиращите лица 103/23.

Болести, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на кла-
сификационни статистически системи за кодиране 
на – и проблемите, свързани със здравето, и на 
медицинските процедури 33/14; Наредба за допъл-
нение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регис-
трация, съобщаване и отчет на заразни – 55/11; 
Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. 
за въвеждане на класификационни статистически 
системи за кодиране на – и проблемите, свързани 
със здравето, и на медицинските процедури 76/20; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 6 от 2019 г. за реда и условията за провежда-
не на диагностика, профилактика и контрол на 
отделни заразни – на дихателната система 97/29.

Брексит, ПМС № 447 за определяне на реда и 
условията за изпълнение на Резерва за приспо-
собяване във връзка с последиците от – 102/51.

Българска народна банка, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 104/6.

Българско гражданство, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за при-
лагане на глава пета от Закона за – 10/16; Закон 
за изменение на Закона за – 26/2.

Бюджетни организации, ПМС № 401 за изме-
нение на ПМС № 66 на Министерския съвет от 
1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности 
в – 99/6.

Бюджетни отношения, ПМС № 481 от 2021 г. 
за уреждане на – през 2022 година 1/11; ПМС 
№ 11 за изменение и допълнение на ПМС № 481 
от 2021 г. за уреждане на – през 2022 г. 11/3.

Бюра за съдимост, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функ-
циите и организацията на дейността на – 70/15.

Бюро по защита на застрашени лица, Инструк-
ция № И-2 за взаимодействие между Министер-
ството на правосъдието и Дър жавна агенция 
„Национална сигурност“ при осъществяване 
дейността на – 92/152; Инструкция № И-3 за 
взаимодействие между Министерството на пра-
восъдието и Националната служба за охрана при 
осъществяване дейността на – 92/153; Инструкция 
№ И-4 за взаимодействие между Министерството 
на правосъдието и Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия при осъщест-
вяване дейността на – 92/154.
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В
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 

Методий“, ПМС № 116 за откриване на поделе-
ния на – в гр. Свети Николе, Република Северна 
Македония 44/4.

Взаимно свързване, Наредба № 1 за условията и 
реда за осъществяване на  достъп и/или – 97/32.

Виза, Наредба № 20 за Регистъра на издадените 
удостоверения за целите на издаване на – за дъл-
госрочно пребиваване ( – вид „D“) на граждани 
на трети страни, приети за обучение в български 
висши училища и научни организации 87/74.

Висш съдебен съвет, Правилник за изменение на 
Правилника за организация на дейността на – и 
на неговата администрация 70/14.

Висше военноморско училище „Никола Йонков 
Вапцаров“, Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за устройството и дейността 
на – 84/13.

Висше образование, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 56/3; 102/5; Програма за 
сътрудничество в област та на – и нау ката между 
Министерството на образованието и науката 
на Република България и Министерството на 
културата и иновациите на Унгария за периода 
2022/2024 г. 94/12. 

Висши училища, ПМС № 178 за изменение и 
допълнение на Наредбата за държавните изисква-
ния към съдържанието на основните документи, 
издавани от – , приета с ПМС № 215 на Минис-
терския съвет от 2004 г. 57/9; Наредба № 26 за 
Регистъра на – 96/30; ПМС № 396 за изменение 
на Наредбата за държавните изисквания към 
съдържанието на основните документи, издавани 
от – , приета с ПМС № 215 на Министерския 
съвет от 2004 г. 97/26.

Влогове, Наредба № 43 за реда и условията за 
определяне и изплащане на максимална дневна 
сума при спиране на изпълнението на задължения 
по отговарящи на условията – 65/44.

Води, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 20/2.

Военен отчет, ПМС № 320 за изменение и 
допълнение на Наредбата за – на български 
граждани и техника за мирно и военно време, 
приета с ПМС № 167 на Министерския съвет от 
2012 г. 82/28.

Военно-географска служба, Правилник за ус-
тройството и дейността на – 90/55.

Военномедицинска академия, Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – 25/76.

Военномедицинска експертиза, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 
2018 г. за – 62/109.

Военно-почивно дело, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за – 87/71.

Военно служещи, Инструкция № И-1 за условията 
и реда за организиране, поддържане и достъп до 
електронния регистър на – и цивилните служите-
ли – „Автоматизирана система за управление на 
човешките ресурси“ 45/22; Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба № Н-18 от 20.07.2009 г. 
за определяне условията и реда за изплащане на 
еднократно обезщетение при преместване на служ-
ба в друго населено място на – и на членовете на 
техните семейства 49/155; 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 цивилни-
те служители от Служба „Военно разузнаване“ 
49/155; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Н-14 от 8.12.2020 г. за условията и 
реда за определяне размера на допълнителен 
платен годишен отпуск на – в определени обла-
сти и дейности от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия 74/44; ПМС 
№ 308 за приемане на Наредба за финансовите 
условия при командироване на – и цивилни 
служители от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия в междуна-
родни организации или в други международни 
инициативи извън територията на страната 80/2; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда 
за изплащане на допълнителни възнаграждения за 
специфични условия при изпълнение на военната 
служба на – и за специфични условия на труд 
на цивилните служители от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
82/50; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем 
на имоти от жилищния фонд на Министерството 
на отбраната и за изплащане на компенсационни 
суми на – и цивилните служители, които живеят 
при условията на свободно договаряне 85/66.

Второстепенни разпоредители, ПМС № 5 за 
изменение на ПМС № 155 на Министерския съ-
вет от 2015 г. за определяне на – по бюджета на 
Министерството на правосъдието 7/5.

Въздухоплаване, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за 
условията и реда за издаване на свидетелства 
за правоспособност на пилоти, свидетелства за 
организации за обучение, обучаващи пилоти и 
кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска 
годност на авиационен персонал – пилоти и 
кабинен екипаж, в съответствие с изискванията 
на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 
3 ноември 2011 г. за определяне на технически 
изисквания и административни процедури във 
връзка с екипажите на въздухоплавателни сред-
ства в гражданското – в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета и контрола върху тях 36/40.

Въздухоплавателни средства, Наредба за изме-
нение и допълнение на На редба № 21 от 14 юни 
2010 г. за условията и реда за сертифициране на 
летателната годност на военните – 89/17.

Възнаграждения, 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 Минис-
терството на вътрешните работи и размера на 
началните и на максималните заплати за длъж-



СТР.  86  СПРАВОЧНИК НА „ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК“ ЗА 2 022 Г.  БРОЙ 104

ност на лицата, работещи по трудово правоотно-
шение 34/47; Наредба за изменение на Наредба 
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните 
месечни – на държавните служители по чл. 142, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи и размера на началните и 
на максималните заплати за длъжност на лицата, 
работещи по трудово правоотношение 47/32; 77/6; 
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на 
основните месечни – на държавните служители 
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Минис-
терството на вътрешните работи и размера на 
началните и максималните заплати за длъжност 
на лицата, работещи по трудово правоотношение 
62/112; Наредба за изменение и допълнение 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 62/130; Наредба № Н-2 за условията и реда за 
формиране и изплащане на допълнителното – за 
постигнати резултати в служебната дейност на 
служителите в Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ и териториалните є звена 71/10; 
Наредба № Н-3 за условията и реда за формиране 
и изплащане на допълнителното – за постигнати 
резултати в служебната дейност на служителите 
в Главна дирекция „Охрана“ и териториалните 
є звена 72/41. 

Възобновяеми източници, Закон за допълнение 
на Закона за енергията от – 42/2.

Възстановяване на средства, ПМС № 185 за – по 
бюджета на Министерството на труда и социална-
та политика за 2022 г. 58/19; ПМС № 292 за – по 
бюджета на Министерството на здравеопазването 
за 2022 г. 79/19; ПМС № 294 за – по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2022 г. 
79/20; ПМС № 314 за – по бюджета на Минис-
терството на здравеопазването за 2022 г. 81/14; 
ПМС № 363 за – по бюджета на Министерството 
на културата за 2022 г. 91/2.

Въоръжени сили, ПМС № 306 за изменение и 
допълнение на ПМС № 183 на Министерския съвет 
от 2021 г. за приемане на План за развитие на – на 
Република България до 2026 г. 79/50; ПМС № 381 
за изменение и допълнение на Правилник за при-
лагане на Закона за отбраната и – на Република 
България, приет с ПМС № 46 на Министерския 
съвет от 2010 г. 95/15.

Вътрешни водни пътища, ПМС № 35 за изме-
нение и допълнение на Наредбата за предоста-
вяне на речни информационни услуги по – на 
Република България, приета с ПМС № 329 на 
Министерския съвет от 2007 г. 25/68; Наредба 
№ 6 за разследване на произшествия по – 25/77.

Г
Генетично модифицирани организми, Закон за 

изменение и допълнение на Закона за – 45/3.
Граждански процесуален кодекс, Закон за до-

пълнение на – 62/13.
Гранични контролно-пропускателни пунктове, 

Инструкция № 8121з-1492 за реда и организацията 
за извършване на граничните проверки на – 91/17.

Д
Данък върху добавената стойност, Закон за 

изменение и допълнение на Закона за – 14/3; 
102/16; Закон за изменение на Закона за – 58/4; 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за прилагане на Закона за – 59/12.

Данъци, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – върху доходите на физическите 
лица 102/9.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон 
за изменение и допълнение на – 100/2.

Движими вещи, Наредба за изменение на На-
редба № 7 от 1997 г. за продажба на – , частна 
държавна собственост 65/27.

Двойна употреба, ПМС № 422 за приемане на 
Списък на продук тите, свързани с отбраната и 
Списък на изделията и технологиите с – , които 
подлежат на контрол при внос 101/5.

Дела, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията 
и реда за водене, съхраняване и достъп до елек-
тронните – и начина на съхраняване на доказа-
телствата и доказателствените средства по – , 
както и вътрешния оборот и съхраняването на 
друга информация, обработвана от съдебната 
администрация 55/15.

Детски градини, Правилник за изменение 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 Ми-
нистерството на отбраната 38/44; ПМС № 231 за 
определяне на реда и условия та за предоставяне 
на средствата от държавния бюджет за компен-
сиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, 
възпитание и обучение на деца, които не са приети 
поради липса на места в общински детски ясли 
и яслени групи в общински и държавни – 62/70; 
ПМС № 413 за допълнение на ПМС № 231 на 
Министерския съвет от 2022 г. за определяне на 
реда и условията за предоставяне на средствата 
от държавния бюджет за компенсиране през 
2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание 
и обучение на деца, които не са приети поради 
липса на места в общински детски ясли и яслени 
групи в общински и държавни – 99/15.

Детски ясли, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството 
и дейността на – и детските кухни и здравните 
изисквания към тях 53/23.

Деца с изявени дарби, ПМС № 94 за приемане 
на Програма на мерките за закрила на – от дър-
жавни, общински и частни училища през 2022 г. 
41/6; ПМС № 483 за изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда за осъществяване 
на закрила на – , приета с ПМС № 298 на Ми-
нистерския съвет от 2003 г. 102/75.

Диагностика, Наредба № Н-2 за условията и 
реда за провеждане на – , профилактика и кон-
трол на COVID-19 40/23; Наредба за допълнение 
на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда 
за провеждане на – , профилактика и контрол 
на COVID-19 80/16.

Директни плащания, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за усло-
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вията и реда за прилагане на схемите за – 17/48; 
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. 
за условията и реда за прилагане на схемите 
за – 38/44.

Добавки в хранителните продукти, Наредба за 
отменяне на Наредба № 45 от 1995 г. за хигиен-
ните норми и изисквания за – 56/48.

Добра дистрибуторска практика, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 39 от 
2007 г. за принципите и изискванията за – 49/148.

Допълнителни плащания, ПМС № 195 за одоб-
ряване на – по бюджета на Министерството на 
здраве опазването за 2022 г. за предоставяне на заем 
на „Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение „Александровска“ – ЕАД, София 
59/11; ПМС № 245 за одобряване на – по бюджета 
на Министерството на енергетиката за 2022 г. за 
предоставяне на заем на „Булгаргаз“ – ЕАД, за 
закупуване на природен газ и за осигуряване на 
оборотни средства 66/7; ПМС № 445 за изменение 
на ПМС № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на 
безлихвена възмездна финансова помощ на „Мно-
гопрофилна болница за активно лечение – Христо 
Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна 
болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – АД, гр. Ловеч 101/60.

Допълнителни разходи, ПМС № 472 от 2021 г. 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на правосъдието за 2021 г. 1/2; ПМС № 473 от 
2021 г. за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на външните работи за 2021 г. 1/2; 
ПМС № 475 от 2021 г. за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на енергетиката за 
2021 г. 1/8; ПМС № 476 от 2021 г. за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на енерге-
тиката за 2021 г. 1/9; ПМС № 477 от 2021 г. за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на финансите за 2021 г. 1/9; ПМС № 10 за изме-
нение и допълнение на ПМС № 476 на Минис-
терския съвет от 2021 г. за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на енергетиката за 
2021 г. 10/2; ПМС № 34 за изменение и допълне-
ние на ПМС № 476 на Министерския съвет от 
2021 г. за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на енергетиката за 2021 г. 25/67; ПМС 
№ 45 за одобряване на – за 2022 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 мор-
ско дело и рибарство за периода 2014/2020 г. 29/7; 
ПМС № 46 за одобряване на – /трансфери за 
2022 г. за финансово осигуряване на дейности по 
Програмата за изграждане, пристрояване, над-
строяване и реконструкция на детски ясли, дет-
ски градини и училища 2020/2022 г. 29/8; ПМС 
№ 47 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на отбраната за 2022 г. 29/10; ПМС 
№ 49 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на труда и социалната политика за 
2022 г. 29/10; ПМС № 51 за допълнение на ПМС 
№ 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одо-
бряване на – по бюджета на Министерството на 

транспорта и съобщенията за 2021 г. 31/3; ПМС 
№ 53 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2022 г. 
31/6; ПМС № 54 за одобряване на – по бюджета 
на Министерството на образованието и науката 
за 2022 г. 31/6; ПМС № 55 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. 31/7; ПМС № 57 за одобря-
ване на – /трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, 
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. за непредвиде-
ни и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия 31/8; ПМС № 59 за одобряване на – по 
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. 
за подпомагане на земеделски стопани 31/10; 
ПМС № 61 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на туризма за 2022 г. 32/18; ПМС 
№ 64 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2022 г. 
34/22; ПМС № 65 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на образованието и нау-
ката за 2022 г. 34/22; ПМС № 67 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на право-
съдието за 2022 г. 34/23; ПМС № 66 за одобрява-
не на – по бюджета на Министерството на здра-
веопазването за 2022 г. 35/3; ПМС № 70 за одо-
бряване на – по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г. 35/5; ПМС № 71 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на туризма за 2022 г. 35/5; ПМС № 74 за одобря-
ване на – по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г. 36/17; ПМС 
№ 75 за одобряване на – по бюджета на Нацио-
налния статистически институт за 2022 г. 36/17; 
ПМС № 76 за одобряване на – и трансфери по 
бюджета на Министерството на здравеопазване-
то за 2022 г. 36/18; ПМС № 77 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на право-
съдието за 2022 г. 36/19; ПМС № 81 за одобрява-
не на – /трансфери за 2022 г. 36/33; ПМС № 82 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на земеделието за 2022 г. 36/34; ПМС № 84 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на околната среда и водите за 2022 г. 37/3; ПМС 
№ 86 за одобряване на – за 2022 г. 37/5; ПМС 
№ 91 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2022 г. 
за закупуване на училищни автобуси 39/7; ПМС 
№ 93 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. за авансово фи-
нансиране на разходи по Програмата за ползва-
не на хуманитарна помощ за лица, търсещи 
временна закрила в Република България вслед-
ствие на военните действия в Украйна, приета с 
Решение № 145 на Министерския съвет от 2022 г., 
изменена и допълнена с решения № 181, № 239, 
№ 241 и № 298 от 2022 г. 41/6; ПМС № 96 за одоб-
ряване на – по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г. 41/27; ПМС № 97 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на младежта и спорта за 2022 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери на па-
ричните средства за физическа активност, физи-
ческо възпитание, спорт и спортно-туристическа 
дейност 41/27; ПМС № 98 за одобряване на – /
трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване 
на дейности по Програмата за изграждане, 
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пристроя ване, надстрояване и реконструкция на 
детски ясли, детски градини и училища 2020/2022 г. 
41/28; ПМС № 104 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на отбраната за 2022 г. 
41/38; ПМС № 105 за одобряване на – по бюдже-
тите на Министерския съвет и на Министерство-
то на здравеопазването за 2022 г. за авансово 
финансиране на разходи за лица, търсещи вре-
менна закрила в Република България вследствие 
на военните действия в Украйна 41/39; ПМС 
№ 106 за изменение и допълнение на ПМС № 105 
на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване 
на – по бюджетите на Министерския съвет и на 
Министерството на здравеопазването за 2022 г. 
за авансово финансиране на разходи за лица, 
търсещи временна закрила в Република България 
вследствие на военните действия в Украйна 41/40; 
ПМС № 110 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 
2022 г. 42/12; ПМС № 111 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. 42/13; ПМС № 113 за одобря-
ване на – /трансфери по бюджета на Министер-
ството на отбраната за 2022 г. за изплащане на 
минимални диференцирани размери на парич-
ните средства за физическа активност, физическо 
възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност 
42/14; ПМС № 120 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на културата за 2022 г. 
44/5; ПМС № 121 за одобряване на – по бюджета 
на Министерството на образованието и науката 
за 2022 г. 44/5; ПМС № 124 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на отбраната за 
2022 г. 44/7; ПМС № 128 за одобряване на – и 
трансфери по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г. 46/57; ПМС № 130 за 
одобряване на – по бюджетите на Министерство-
то на вътрешните работи и Министерството на 
отбраната за 2022 г. 46/58; ПМС № 133 за изме-
нение и допълнение на ПМС № 454 на Минис-
терския съвет от 2021 г. за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на транспорта и 
съобщенията за 2021 г. 47/26; ПМС № 137 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2022 г. 48/121; 
ПМС № 139 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 
2022 г. 49/130; ПМС № 146 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. 
за авансово финансиране на разходи по Програ-
мата за ползване на хуманитарна помощ за лица, 
търсещи временна закрила в Република България 
вследствие на военните действия в Украйна 51/41; 
ПМС № 149 за одобряване на – /трансфери за 
2022 г. за изплащане на стипендии по Програма-
та на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни, общински и частни училища, 
приета с ПМС № 94 на Министерския съвет  от 
2022 г. 53/5; ПМС № 152 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. 53/8; ПМС № 153 за одобря-
ване на – /трансфери за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Национална програ-
ма „Отново заедно“, приета с Решение № 453 на 
Министерския съвет от 2021 г., изменена с Ре-
шение № 679 на Министерския съвет от 2021 г. 
и одобрена за 2022 г. с Решение № 302 на Ми-

нистерския съвет от 2022 г. 53/8; ПМС № 154 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 2022 г. за не-
предвидени и/или неотложни разходи за предо-
твратяване, овладяване и преодоляване на по-
следиците от бедствия 53/10; ПМС № 159 за 
одобряване на – /трансфери за 2022 г. за изпла-
щане на стипендии и на еднократно финансово 
подпомагане по Програмата на мерките за за-
крила на деца с изявени дарби от държавни, 
общински и частни училища през 2022 г., приета 
с ПМС № 94 на Министерския съвет от 2022 г. 
54/19; ПМС № 160 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на културата за 2022 г. 
54/20; ПМС № 161 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на транспорта и съобще-
нията за 2022 г. 54/21; ПМС № 166 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на отбра-
ната за 2022 г. 55/7; ПМС № 167 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта за 2022 г. 55/7; ПМС № 170 за одобря-
ване на – по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г. 56/43; ПМС 
№ 171 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2022 г. 
56/44; ПМС № 174 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на финансите за 2022 г. 
56/45; ПМС № 175 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на вътрешните работи за 
2022 г. 56/45; ПМС № 177 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на правосъдието за 
2022 г. 56/46; ПМС № 180 за одобряване на – по 
бюджетите на Министерския съвет и на Минис-
терството на земеделието за 2022 г. за увелича-
ване  на възнагражденията на персонала 57/15; 
ПМС № 182 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на финансите за 2022 г. 58/15; 
ПМС № 183 за одобряване на – /трансфери за 
2022 г. за изплащане на стипендии и еднократно 
финансово подпомагане по Програмата на мер-
ките за закрила на деца с изявени дарби от дър-
жавни, общински и частни училища през 2022 г., 
приета с ПМС № 94 на Министерския съвет от 
2022 г. 58/15; ПМС № 184 за одобряване на – /
трансфери по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери на па-
ричните средства за физическа активност, физи-
ческо възпитание, спорт и спортно-туристическа 
дейност 58/18; ПМС № 186 за одобряване на – за 
персонал по бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за 2022 г. 58/20; 
ПМС № 188 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 
2022 г. за непредвидени и/или неотложни разхо-
ди за предотвратяване, овладяване и преодоля-
ване на последиците от бедствия 58/22; ПМС 
№ 189 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на здравеопазването за 2022 г. 58/26; 
ПМС № 193 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на туризма за 2022 г. за авансо-
во финансиране на разходи по Програмата за 
ползване на хуманитарна помощ за лица, търсе-
щи временна закрила в Република България 
вследствие на военните действия в Украйна 58/30; 
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ПМС № 194 за изменение на ПМС № 105 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване 
на – по бюджетите на Министерския съвет и на 
Министерството на здравеопазването за 2022 г. 
за авансово финансиране на разходи за лица, 
търсещи временна закрила в Република България 
вследствие на военните действия в Украйна 59/11; 
ПМС № 196 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на икономиката и индустрията 
за 2022 г. 60/2; ПМС № 198 за одобряване на – по 
бюджета на Националната служба за охрана за 
2022 г. 60/18; ПМС № 200 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. 
за авансово финансиране на разходи по Програ-
мата за хуманитарно подпомагане на разселени 
лица от Украйна с предоставена временна закри-
ла в Република България, приета с Решение № 317 
на Министерския съвет от 2022 г. 61/29; ПМС 
№ 203 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2022 г. 
61/31; ПМС № 205 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на финансите за 2022 г. 
62/16; ПМС № 206 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на правосъдието за 2022 г. 
62/17; ПМС № 210 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на здравеопазването за 
2022 г. 62/18; ПМС № 211 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на здравеопазване-
то за 2022 г. 62/19; ПМС № 212 за одобряване 
на – /трансфери за 2022 г. за финансово осигу-
ряване на дейности по Програмата за изгражда-
не, пристрояване, надстрояване и реконструкция 
на детски ясли, детски градини и училища 
2020/2022 г. 62/20; ПМС № 213 за одобряване 
на – /трансфери за 2022 г. за финансово осигу-
ряване на дейности по Национална програма 
„Отново заедно“, одобрена с Решение № 302 на 
Министерския съвет от 2022 г. 62/22; ПМС № 214 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на образованието и науката за 2022 г. за ре-
монтни дейности в институции в системата на 
предучилищното и училищното образование 
62/25; ПМС № 220 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерския съвет за 2022 г. 62/41; ПМС 
№ 222 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на външните работи за 2022 г. 62/42; 
ПМС № 223 за одобряване на – /трансфери за 
2022 г. за изплащане на минимални диференци-
рани размери на паричните средства за физиче-
ска активност, физическо възпитание, спорт и 
спортно-туристическа дейност 62/42; ПМС № 224 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на икономиката и индустрията за 2022 г. 62/49; 
ПМС № 225 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на иновациите и растежа за 
2022 г. 62/50; ПМС № 226 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на външните рабо-
ти за 2022 г. 62/50; ПМС № 232 за одобряване 
на – /трансфери по бюджетите на общините, на 
Министерството на образованието и науката, на 
Министерството на културата, на Министерство-
то на младежта и спорта и на Техническия уни-
верситет – София, за 2022 г. 62/73; ПМС № 234 
за одобряване на – /трансфери по бюджета на 
Министерството на образованието и науката, 
Министерството на земеделието, Министерство-
то на здравеопазването и Министерството на 
околната среда и водите за 2022 г. 62/85; ПМС 

№ 236 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на икономиката и индустрията за 2022 г. 
62/88; ПМС № 243 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на правосъдието за 2022 г. 
66/6; ПМС № 247 за одобряване на – по бюдже-
та на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. за 
осигуряване на ликвидност на земеделските 
стопани и за подкрепа на свиневъдите и птице-
въдите за хуманно отношение към животните, 
както и за осигуряване на подкрепа на земедел-
ските стопани по национални мерки за компен-
сации на повишените цени на енергоносители, 
фуражи, препарати за растителна защита, гори-
ва и торове 68/2; ПМС № 248 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на външ-
ните работи за 2022 г. 68/2; ПМС № 249 за одо-
бряване на – по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г. 68/3; ПМС № 251 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на туризма за 2022 г. за авансово финансира-
не на разходи по Програмата за ползване на 
хуманитарна помощ за лица, търсещи временна 
закрила в Република България вследствие на 
военните действия в Украйна 68/6; ПМС № 253 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на туризма за 2022 г. 68/10; ПМС № 254 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на финансите за 2022 г. 68/10; ПМС № 257 за 
одобряване на – по бюджета на Министерския 
съвет за 2022 г. 70/2; ПМС № 263 за одобряване 
на – по бюджета на Държавна агенция „Държа-
вен резерв и военновременни запаси“ за 2022 г. 
72/4; ПМС № 264 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на външните работи за 
2022 г. 72/4; ПМС № 265 за одобряване на – /
трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии 
по Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни 
училища през 2022 г., приета с ПМС № 94 на 
Министерския съвет от 2022 г. 72/5; ПМС № 266 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на външните работи за 2022 г. 72/7; ПМС 
№ 267 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на външните работи за 2022 г. 72/7; 
ПМС № 268 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на културата за 2022 г. за из-
плащане на минимални диференцирани размери 
на паричните средства за физическа активност, 
физическо възпитание, спорт и спортно-туристи-
ческа дейност 73/2; ПМС № 269 за одобряване 
на – /трансфери за 2022 г. за финансово осигу-
ряване на дейности по Програмата за изгражда-
не и основен ремонт на спортни площадки в 
държавните и общинските училища 73/2; ПМС 
№ 270 за одобряване на – /трансфери за 2022 г. 
за финансово осигуряване на дейности по Наци-
онална програма „Отново заедно“, приета с Ре-
шение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. 
73/4; ПМС № 271 за одобряване на – по бюджета 
на Министерството на туризма за 2022 г. за аван-
сово финансиране на разходи по Програмата за 
хуманитарно под помагане на разселени лица от 
Украйна с предоставена временна закрила в 
Република България 73/7; ПМС № 273 за одобря-
ване на – по бюджета на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ за 2022 г. 75/3; ПМС 
№ 274 за одобряване на – по бюджета на Минис-
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терството на околната среда и водите за 2022 г. 
75/3; ПМС № 275 за одобряване на – по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2022 г. 75/4; ПМС № 276 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на здравеопазване-
то за 2022 г. 75/4; ПМС № 278 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на здраве-
опазването за 2022 г. 75/7; ПМС № 279 за одо-
бряване на – по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г. 75/7; ПМС № 282 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на туризма за 2022 г. за авансово финансиране 
на разходи по Програмата за хуманитарно под-
помагане на разселени лица от Украйна с пре-
доставена временна закрила в Република Бълга-
рия 75/9; ПМС № 287 за одобряване на – по 
бюджета на Министерския съвет за 2022 г. 77/5; 
ПМС № 288 за одобряване на – по бюджета на 
Централната избирателна комисия за 2022 г. 77/6; 
ПМС № 291 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2022 г. 
за изплащане на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физическа 
активност, физическо възпитание, спорт и спорт-
но-туристическа дейност 79/19; ПМС № 293 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2022 г. 79/20; ПМС № 296 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на здравеопазването за 2022 г. 79/21; ПМС 
№ 298 за одобряване на – /трансфери за 2022 г. 
за финансово осигуряване на дейности по Наци-
онална програма „Заедно в изкуствата и в спор-
та“, одобрена с Решение № 302 на Министерския 
съвет от 2022 г. 79/26; ПМС № 299 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2022 г. за финансово оси-
гуряване на командированите преподаватели в 
средни и висши училища в чужбина 79/32; ПМС 
№ 300 за одобряване на – /трансфери от резерва 
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 2022 г. 
за непредвидени и/или неотложни разходи за 
предот вратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия 79/32; ПМС № 301 за 
одобряване на – по бюджетите на Министерство-
то на вътрешните работи и на Министерството 
на отбраната за 2022 г. 79/35; ПМС № 305 за 
одобряване на – /трансфери по бюджета на Ми-
нистерството на отбраната за 2022 г. 79/49; ПМС 
№ 312 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на правосъдието за 2022 г. 81/2; ПМС 
№ 315 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на здравеопазването за 2022 г. 81/15; 
ПМС № 322 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2022 г. 83/2; 
ПМС № 332 за одобряване на – по бюджета на 
Администрацията на президента за 2022 г. 85/7; 
ПМС № 335 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 104 на Министерския съвет от 2022 г. за одо-
бряване на – по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2022 г. 85/8; ПМС № 336 за одобря-
ване на – по бюджета на Министерството на 
туризма за 2022 г. за авансово финансиране на 
разходи по Програмата за хуманитарно подпо-
магане на разселени лица от Украйна с предос-
тавена временна закрила в Република България 
85/9; ПМС № 337 за одобряване на – по бюджета 
на Министерския съвет за 2022 г. 85/9; ПМС 

№ 344 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терския съвет за 2022 г. 86/14; ПМС № 345 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на правосъдието за 2022 г. 86/15; ПМС № 346 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на труда и социалната политика за 2022 г. 86/15; 
ПМС № 347 за одобряване на – /трансфери за 
2022 г. за финансово осигуряване на дейности по 
Програмата за изграждане, пристрояване, над-
строяване и реконструкция на детски ясли, дет-
ски градини и училища 2020/2022 г. 87/15; ПМС 
№ 349 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на труда и социалната политика за 
2022 г. за изплащане на еднократна финансова 
подкрепа за отопление за компенсиране на уве-
личените цени на енергоизточниците 87/22; ПМС 
№ 350 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на външните работи за 2022 г. 87/23; 
ПМС № 352 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2022 г. 
88/2; ПМС № 353 за одобряване на – за 2022 г. 
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 
финансиране на разходи за данък върху добаве-
ната стойност на общини по одобрени за подпо-
магане проекти по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014/2020 г. 88/2; 
ПМС № 356 за одобряване на – по бюджета на 
Държавна агенция „Държавен резерв и военно-
временни запаси“ за 2022 г. 89/12; ПМС № 360 
за одобряване на – /трансфери за 2022 г. за фи-
нансово осигуряване на дейности по Национал-
на програма „Отново заедно“, приета с Решение 
№ 302 на Министерския съвет от 2022 г. 90/38; 
ПМС № 361 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на туризма за 2022 г. за финан-
сиране на разходи по Програмата за хуманитар-
но подпомагане на разселени лица от Украйна с 
предоставена временна закрила в Република 
България 90/40; ПМС № 364 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на културата за 
2022 г. 91/3; ПМС № 374 за одобряване на – /
трансфери за 2022 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 2022 г., приета с ПМС № 94 на 
Министерския съвет от 2022 г. 95/12; ПМС № 375 
за изменение и допълнение на ПМС № 225 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на инова-
циите и растежа за 2022 г. 95/13; ПМС № 376 за 
изменение и допълнение на ПМС № 205 на Ми-
нистерския съвет от 2022 г. за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на финансите за 
2022 г. 95/13; ПМС № 378 за изменение и допъл-
нение на ПМС № 104 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на отбраната за 2022 г. 95/14; ПМС 
№ 379 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на отбраната за 2022 г. 95/14; ПМС 
№ 380 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на външните работи за 2022 г. 95/15; 
ПМС № 383 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на труда и социалната полити-
ка за  2022 г. за изплащане на еднократна фи-
нансова помощ за отопление 96/9; ПМС № 385 
за одобряване на – по бюджета на Комисията за 
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защита от дискриминация за 2022 г. 97/12; ПМС 
№ 387 за одобряване на – /трансфери от резерва 
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 2022 г. 
за непредвидени и/или неотложни разходи за 
предот вратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия 97/12; ПМС № 388 за 
одобряване наПМС № 387 за одобряване на – /
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, 
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Репуб-
лика България за 2022 г. за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предот вратяване, овладя-
ване и преодоляване на последиците от бедствия 
97/12;по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2022 г. 97/15; ПМС № 389 
за изменение на ПМС № 214 на Министерския 
съвет от 2022 г. за одобряване наПМС № 387 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 2022 г. за не-
предвидени и/или неотложни разходи за предот-
вратяване, овладяване и преодоляване на после-
диците от бедствия 97/12;по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2022 г. 
за ремонтни дейности в институции в системата 
на предучилищното и училищното образование 
97/15; ПМС № 393 за одобряване на – /трансфе-
ри за 2022 г. за изплащане на стипендии по 
Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни 
училища през 2022 г., приета с ПМС № 94 на 
Министерския съвет от 2022 г. 97/22; ПМС № 394 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на образованието и науката за 2022 г. за за-
купуване на училищни автобуси 97/24; ПМС 
№ 400 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на иновациите и растежа за 2022 г. 
99/6; ПМС № 405 за одобряване на – /трансфери 
за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програ-
мата на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни, общински и частни училища, 
приета с ПМС № 94 на Министерския съвет от 
2022 г. 99/8; ПМС № 406 за одобряване на – /
трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване 
на дейности по Национална програма „Отново 
заедно“, приета с Решение № 302 на Министерския 
съвет от 2022 г. 99/10; ПМС № 408 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на отбра-
ната за 2022 г. 99/13; ПМС № 410 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на труда и 
социалната политика за 2022 г. 99/14; ПМС № 411 
за изменение и допълнение на ПМС № 275 на 
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на вътреш-
ните работи за 2022 г. 99/14; ПМС № 415 за одо-
бряване на – /трансфери по бюджетите на общи-
ните, на Министерството на образованието и 
науката, на Министерството на културата и на 
Министерството на младежта и спорта за 2022 г. 
99/23; ПМС № 420 за изменение и допълнение 
на ПМС № 249 на Министерския съвет от 2022 г. 
за одобряване на – по бюджетa на Министерство-
то на вътрешните работи за 2022 г. 100/39; ПМС 
№ 421 за изменение и допълнение на ПМС № 130 
на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване 
на – по бюджетите на Министерството на въ-
трешните работи и Министерството на отбрана-
та за 2022 г. 100/39; ПМС № 423 за одобряване 

на – по бюджета на Националния статистически 
институт за 2022 г. 101/41; ПМС № 426 за одобря-
ване на – по бюджета на Министерството на 
туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по 
Програмата за хуманитарно подпомагане на 
разселени лица от Украйна с предоставена вре-
менна закрила в Република България 101/42; 
ПМС № 433 за одобряване на – /трансфери за 
2022 г. за финансово осигуряване на дейности по 
Национална програма „Отново заедно“, приета 
с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. 
101/45; ПМС № 435 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на правосъдието за 2022 г. 
101/48; ПМС № 438 за изменение и допълнение 
на ПМС № 350 на Министерския съвет от 2022 г. 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на външните работи за 2022 г. 101/49; ПМС 
№ 440 за одобряване на – /трансфери за 2022 г. 
за финансово осигуряване на дейности по наци-
онални програми за развитие на образованието 
101/50; ПМС № 446 за одобряване на – по бю-
джета на Министерството на здравеопазването 
за 2022 г. 101/60; ПМС № 448 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на външните рабо-
ти за 2022 г. 102/55; ПМС № 449 за одобряване 
на – по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. 
102/55; ПМС № 450 за одобряване на – по бю-
джета на Министерството на електронното уп-
равление за 2022 г. 102/56; ПМС № 451 за одо-
бряване на – по бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2022 г. 102/56; ПМС 
№ 452 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на финансите за 2022 г. 102/57; ПМС 
№ 453 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на вътрешните работи за 2022 г. 102/57; 
ПМС № 454 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на образованието и науката за 
2022 г. 102/58; ПМС № 455 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за 2022 г. 102/59; 
ПМС № 456 за одобряване на – по бюджета на 
Държавна агенция „Държавен резерв и военно-
временни запаси“ за 2022 г. 102/60; ПМС № 457 
за одобряване на – по бюджета на Държавната 
комисия по сигурността на информацията за 
2022 г. 102/60; ПМС № 458 за одобряване на – по 
бюджета на Съвета за електронни медии за 2022 г. 
102/61; ПМС № 459 за одобряване на – по бю-
джета на Националния статистически институт 
за 2022 г. 102/61; ПМС № 460 за одобряване на – по 
бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси“ за 2022 г. 102/62; ПМС 
№ 461 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на регионалното развитие и благоу-
стройството за 2022 г. 102/62; ПМС № 462 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2022 г. 102/63; ПМС № 463 
за одобряване на – по бюджета на омбудсмана 
на Република България за 2022 г. 102/64; ПМС 
№ 470 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2022 г. 
за финансиране дейността на българските недел-
ни училища в чужбина по ПМС № 90 на Минис-
терския съвет от 2018 г. 102/69; ПМС № 475 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на външните работи за 2022 г. 102/71; ПМС № 478 
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за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на външните работи за 2022 г. 102/73; ПМС 
№ 480 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на финансите за 2022 г. 102/74; ПМС 
№ 484 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. 102/75; ПМС № 490 
за одобряване на – по бюджета на Агенцията за 
ядрено регулиране за 2022 г. 104/15; ПМС № 492 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на енергетиката за 2022 г. 104/16; ПМС № 493 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройство-
то за 2022 г. 104/16; ПМС № 494 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на външни-
те работи за 2022 г., свързани с процеса на при-
съединяване към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), дължими към 
Секретариата на ОИСР 104/17.

Допълнителни средства, ПМС № 295 за одоб-
ряване на – по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г. 79/20; ПМС № 399 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г. 97/28; ПМС № 412 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството на 
здравеопазването и на допълнителен трансфер по 
бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса за 2022 г. 99/15.

Допълнителни трансфери, ПМС № 474 от 2021 г. 
за одобряване на – по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 г. 1/3; ПМС № 479 
от 2021 г. за одобряване на – по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2021 г. 
1/10; ПМС № 39 за одобряване на – по бюдже-
тите на общините за 2022 г. за компенсиране на 
извършените от родителите разходи за периода 
от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. за 
отглеждането и обучението на децата, които не 
са приети в държавни или общински детски 
градини или училища поради липса на свободни 
места 27/2; ПМС № 43 за одобряване на – по 
бюджета на държавното обществено осигуряване 
за 2022 г. 27/6; ПМС № 56 за одобряване на – по 
бюджета на държавното обществено осигуряване 
за 2022 г. 31/7; ПМС № 58 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за компенса-
ция на намалението в приходите от данък върху 
таксиметров превоз на пътници 31/9; ПМС № 78 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2022 г. за възстановяване на транспортните 
разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в система-
та на предучилищното и училищното образова-
ние 36/19; ПМС № 83 за одобряване на – за 
Българската академия на науките за 2022 г. чрез 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката 37/3; ПМС № 85 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане 
на стипендии 37/4; ПМС № 101 за одобряване 
на – по бюджетите на общините за 2022 г. за 
работа с деца и ученици от уязвими групи в 
детските градини и училищата и за допълнител-
но финансиране за издръжка на паралелки за 
придобиване на квалификация по защитени спе-
циалности от професии и специалности от про-
фесии, по които е налице очакван недостиг от 
специалисти на пазара на труда 41/31; ПМС № 127 

за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2022 г. за компенсиране на извършените от 
родителите разходи за периода от 1 март до 30 
април 2022 г. за отглеждането и обучението на 
децата, които не са приети в държавни или об-
щински детски градини или училища поради 
липса на свободни места 46/56; ПМС № 129 за 
одобряване на – по бюджета на държавното об-
ществено осигуряване за 2022 г. 46/58; ПМС № 138 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности 
по Национална програма „Оптимизиране на 
вътрешната структура на персонала“, одобрена с 
Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г. 
за одобряване на национални програми за раз-
витие на образованието 48/121; ПМС № 140 за 
одобряване на – по бюджетите на общините 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 об-
щинските детски градини и училища за 2022 
година 49/130; ПМС № 176 за одобряване на – за 
Селскостопанската академия за 2022 г. чрез бю-
джета на Министерството на земеделието 56/46; 
ПМС № 190 за одобряване на – за държавните 
висши училища чрез бюджета на Министерство-
то на образованието и науката за 2022 г. 58/26; 
ПМС № 209 за одобряване на – по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за увелича-
ване на разходите за персонал по бюджета на 
Националния осигурителен институт за 2022 г. 
62/18; ПМС № 215 за одобряване на – по бюдже-
тите на общините за 2022 г. за компенсиране на 
извършените от родителите разходи за периода 
1 май – 30 юни 2022 г. за отглеждането и обуче-
нието на децата, които не са приети в държавни 
или общински детски градини или училища 
поради липса на свободни места 62/25; ПМС 
№ 216 за одобряване на – по бюджетите на об-
щините за 2022 г. за превоз на пътници по не-
рентабилни автобусни линии във вътрешноград-
ски транспорт и транспорта в планински и 
други райони за 2022 г. и за превоз на пътници 
по междуселищни автобусни линии извън тези 
по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби 
на Закона за автомобилните превози за 2022 г. 
62/26; ПМС № 228 за одобряване на – по бюдже-
та на Столичната община за 2022 г. 62/51; ПМС 
№ 229 за одобряване на – по бюджетите на об-
щините за 2022 г. 62/52; ПМС № 233 за одобря-
ване на – по бюджетите на общините за 2022 г. 
за финансово осигуряване на дейности по наци-
онални програми за развитие на образованието 
62/80; ПМС № 235 за одобряване на – за държав-
ните висши училища чрез бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2022 г. 
62/87; ПМС № 252 за одобряване на – по бюдже-
тите на общините за 2022 г. за финансово осигу-
ряване на дейности по Национална програма 
„Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одобрена с Решение № 302 на Ми-
нистерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на образова-
нието 68/7; ПМС № 261 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по национални програ-
ми за развитие на образованието 71/2; ПМС 
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№ 283 за изменение на ПМС № 216 на Минис-
терския съвет от 2022 г. за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на 
пътници по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградски транспорт и транспорта в пла-
нински и други райони за 2022 г. и за превоз на 
пътници по междуселищни автобусни линии 
извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните 
разпоредби на Закона за автомобилните превози 
за 2022 г. 76/4; ПМС № 297 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по национални програ-
ми за развитие на образованието 79/21; ПМС 
№ 303 за одобряване на – за Висшето военновъз-
душно училище „Георги Бенковски“ за 2022 г. 
чрез бюджета на Министерството на отбраната 
79/48; ПМС № 309 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на околната среда и во-
дите за 2022 г. 80/14; ПМС № 328 за одобряване 
на – за Висше военноморско училище „Никола 
Йонков Вап царов“ – гр. Варна, чрез бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. 83/4; 
ПМС № 341 за одобряване на – по бюджетите на 
общините за 2022 г. за финансово осигуряване 
на дейности по Национална програма „Оптими-
зиране на вътрешната структура на персонала“, 
одоб рена с Решение № 302 на Министерския 
съвет от 2022 г. за одобряване на национални 
програми за развитие на образованието 85/21; 
ПМС № 343 за одобряване на – по бюджетите на 
общините за 2022 г. за финансово подпомагане 
на общините за ремонт, възстановяване и до-
вършване на военни паметници 86/9; ПМС № 348 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности 
по национални програми за развитие на образо-
ванието 87/17; ПМС № 351 за одобряване на – по 
бюджетите на общини за 2022 г. 87/23; ПМС 
№ 355 за одобряване на – по бюджета на държав-
ното обществено осигуряване за 2022 г. 89/12; 
ПМС № 367 за одобряване на – по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
93/12; ПМС № 368 за одобряване на – по бюдже-
тите на общините за 2022 г. за финансово осигу-
ряване на дейности по национални програми за 
развитие на образованието 93/13; ПМС № 369 за 
одобряване на – по бюджетите на общините за 
2022 г. за компенсиране на извършените от ро-
дителите разходи за периода 1 юли – 14 септем-
ври 2022 г. за отглеждането и обучението на 
децата, които не са приети в държавни или об-
щински детски градини или училища поради 
липса на свободни места 93/16; ПМС № 373 за 
одобряване на – по бюджетите на общините за 
2022 г. за изплащане на допълнително възнаграж-
дение за постигнати резултати от труда на ди-
ректорите на общинските детски градини, учи-
лища, центрове за подкрепа за личностно разви-
тие и центрове за специална образователна 
подкрепа 95/4; ПМС № 390 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Национална програ-
ма „Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одобрена с Решение № 302 на Ми-
нистерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на образова-
нието 97/15; ПМС № 391 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 

осигуряване на дейности по Програмата за из-
граждане, пристрояване, надстрояване и рекон-
струкция на детски ясли, детски градини и 
училища 2020/2022 г. 97/19; ПМС № 392 за одо-
бряване на – по бюджетите на общините за 2022 г. 
за компенсиране на извършените от родителите 
разходи за периода 15 септември – 31 октомври 
2022 г. за отглеждането и обучението на децата, 
които не са приети в държавни или общински 
детски градини или училища поради липса на 
свободни места 97/22; ПМС № 395 за одобряване 
на – от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от 
Закона за държавния бюджет на Репуб лика Бъл-
гария за 2022 г. за непредвидени и/или неотлож-
ни разходи за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия 97/24; 
ПМС № 397 за одобряване на – по бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
97/27; ПМС № 403 за одобряване на – по бюдже-
тите на общини за 2022 г. за компенсиране на 
разходите за месец септември 2022 г. за отглеж-
дане, възпитание и обучение на деца, които не 
са приети поради липса на места в общински 
детски ясли и яслени групи в държавни и общин-
ски детски градини 99/7; ПМС № 404 за одобря-
ване на – по бюджетите на общините за 2022 г. 
за възнаграждения и дължимите осигурителни 
вноски на външните членове на одитните коми-
тети към общините 99/8; ПМС № 409 за одобря-
ване на – по бюджетите на общини за 2022 г. за 
компенсиране на разходите за октомври 2022 г. 
за отглеждане, възпитание и обучение на деца, 
които не са приети поради липса на места в 
общински детски ясли и яслени групи в държав-
ни и общински детски градини 99/13; ПМС № 414 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2022 г. 99/16; ПМС № 417 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по национални програ-
ми за развитие на образованието 100/19; ПМС 
№ 427 за одобряване на – по бюджета на Българ-
ската телеграфна агенция за 2022 г. 101/42; ПМС 
№ 436 за одобряване на – по бюджета на Българ-
ската национална телевизия за 2022 г. 101/48; 
ПМС № 437 за одобряване на – по бюджета на 
Столичната община за 2022 г. 101/48; ПМС № 444 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2022 г. за компенсация на намалението в при-
ходите от данък върху таксиметров превоз на 
пътници 101/59; ПМС № 465 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Национална програ-
ма „Подкрепа на образователните медиатори и 
социалните работници“ 102/64; ПМС № 467 за 
одобряване на – по бюджета на Българското 
национално радио за 2022 г. 102/68; ПМС № 472 
за одобряване на – от резерва по чл. 1, ал. 2, 
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. за непредвиде-
ни и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия 102/70; ПМС № 473 за одобряване 
на – чрез бюджета на Министерството на обра-
зованието и науката за Университета за нацио-
нално и световно стопанство – София, за 2022 г. 
102/71; ПМС № 474 за одобряване на – по бю-
джетите на общините за 2022 г. за финансово 
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осигуряване на дейности по национални програ-
ми за развитие на образованието и за допълни-
телно финансиране за защитените детски гради-
ни и защитените училища 103/2; ПМС № 485 за 
одобряване на – по бюджетите на общини за 
2022 г. за компенсиране на разходите за ноември 
2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на 
деца, които не са приети поради липса на места 
в общински детски ясли и яслени групи в дър-
жавни и общински детски градини 103/10; ПМС 
№ 489 за одобряване на – чрез бюджета на Ми-
нистерството на образованието и науката за 
Националната художествена академия – София, 
за 2022 г. 104/15; ПМС № 491 за одобряване 
на – чрез бюджета на Министерството на обра-
зованието и науката за Българската академия на 
науките за 2022 г. 104/16.

Достъпна среда, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. 
за определяне на изискванията за достъпност и 
универсален дизайн на елементите на – в урба-
низираната територия и на сградите и съоръже-
нията 20/104.

Дружество с държавно участие в капитала, ПМС 
№ 29 за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на земеделието за 2022 г. във 
връзка с увеличаване на капитала на еднолично 
акционерно – „Сортови семена – Елит“ – ЕАД, 
София 21/6; ПМС № 33 за одобряване на промени 
по бюджета на Министерството на земеделието 
за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на 
еднолично акционерно – „Врана“ – ЕАД 24/4; 
ПМС № 155 за отменяне на ПМС № 33 на Минис-
терския съвет от 2022 г. за одобряване на промени 
по бюджета на Министерството на земеделието 
за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на 
еднолично акционерно – „Врана“ – ЕАД 53/13.

Духовни училища, ПМС № 100 за определяне 
годишния размер на средствата за финансиране 
на – от бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2022 г. 41/30.

Държавен бюджет, ПМС № 478 от 2021 г. за 
извършване на промяна на утвърдения със Закона 
за – на Република България за 2021 г. максима-
лен размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета 
на Комисията за финансов надзор 1/10; ПМС 
№ 486 от 2021 г. за извършване на промени на 
утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за – на 
Репуб лика България за 2021 г. показатели по 
бюджета на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството 1/14; Закон за 
прилагане на разпоредби на Закона за – на Ре-
публика България за 2021 г., Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 
и Закона за бюджета на Националната здравно-
осигурителна каса за 2021 г. 8/5; Закон за – на 
Република България за 2022 г. 18/30; ПМС № 31 
за изпълнението на – на Република България за 
2022 г. 23/2; Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – на Република България за 2022 г. 
52/4; ПМС № 179 за одобряване на компенсира-
ни промени в разпределението на разходите по 
чл. 1, ал. 5 от Закона за – на Република България 
за 2022 г. 57/15; ПМС № 325 за извършване на 
промяна на утвърдения със Закона за – на Репуб-

лика България за 2022 г. максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г. по бюджета на Националната 
служба за охрана 83/3; ПМС № 377 за извършване 
на промяна на утвърдения със Закона за – на 
Репуб лика България за 2022 г. максимален раз-
мер на ангажиментите за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2022 г. по бюджета на Ми-
нистерството на отбраната 95/13; ПМС № 386 за 
извършване промяна на утвърдения със Закона 
за – на Репуб лика България за 2022 г. максима-
лен размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2022 г. по бюджета 
на Комисията за финансов надзор 97/12; ПМС 
№ 439 за извършване на промяна на утвърдения 
със Закона за – на Република България за 2022 г. 
максимален размер на ангажиментите за разхо-
ди, които могат да бъдат поети през 2022 г., по 
бюджета на Държавната комисия по сигурността 
на информацията 101/50; Закон за прилагане на 
разпоредби на Закона за – на Република Бълга-
рия за 2022 г., Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за 
бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса за 2022 г. 104/6.

Държавен фонд „Земеделие“, ПМС № 418 за изме-
нение и допълнение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 151 на Министерския съвет 
от 2012 г. 100/26.

Държавна агенция „Държавен резерв и военно-
временни запаси“, ПМС № 272 за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 13 на Министерския съвет от 
2004 г. 74/1.

Държавна агенция за българите в чужбина, ПМС 
№ 73 за преобразуване на – към Министерския 
съвет в Изпълнителна агенция за българите в 
чужбина към министъра на външните работи 36/11.

Държавна агенция за закрила на детето, ПМС 
№ 219 за изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 38 на 
Министерския съвет от 2001 г. 62/40.

Държавна агенция „Национална сигурност“, ПМС 
№ 284 за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23 
на Министерския съвет от 2008 г. 76/11; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № І-5 
от 26.09.2018 г. за организацията на работата по 
постъпилите в – предложения и сигнали 77/7.

Държавна агенция „Технически операции“, ПМС 
№ 307 за изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 247 на 
Министерския съвет от 2013 г. 79/50.

Държавна граница, Наредба за отменяне на 
Наредба № I-13 от 19 януари 2005 г. за охраната 
на речния участък от – и вътрешните водни пъ-
тища на Република България 97/29; Наредба за 
отменяне на Наредба № I-11 от 19 януари 2005 г. 
за охраната на морския участък от – на Република 
България 101/87.

Държавна сигурност, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към – и разузнавателните 
служби на Българската народна армия 43/2.
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Държавни такси, ПМС № 485 от 2021 г. за 
изменение на Тарифата за – , събирани от Аген-
цията по вписванията, приета с ПМС № 243 на 
Министерския съвет от 2005 г. 1/14.

Държавно обществено осигуряване, Закон за 
бюджета на – за 2022 г. 18/9; Закон за изменение 
на Закона за бюджета на – за 2022 г. 51/26.

Държавно предприятие „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“, Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – 32/18; Правилник 
за изменение на Правилника за устройството и 
дейността на – 95/53.

Е
Еврозона, ПМС № 262 за изменение и допъл-

нение на ПМС № 168 на Министерския съвет от 
2015 г. за създаване на Координационен съвет за 
подготовка на Република България за членство 
в – 72/2.

Европейска зелена сделка, ПМС № 108 за 
изменение и допълнение на ПМС № 86 на Ми-
нистерския съвет от 2020 г. за създаване на 
Консултативен съвет във връзка с – 41/40; ПМС 
№ 204 за изменение и допълнение на ПМС № 86 
на Министерския съвет от 2020 г. за създаване 
на Консултативен съвет за – 62/16.

Европейски структурни и инвестиционни фон-
дове, Закон за изменение и допълнение на Закона 
за управление на средствата от – 39/2; 51/2.

Европейски съюз, ПМС № 281 за изменение на 
ПМС № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за 
координация по въпросите на – 75/9.

Европейски училища, ПМС № 103 за изменение 
и допълнение на ПМС № 144 на Министерския 
съвет от 2012 г. за назначаване на персонал за 
нуждите на – 41/38.

Електрическа енергия, Правила за изменение 
и допълнение на Правилата за работа на орга-
низиран борсов пазар на – 2/10; 74/44; Правила 
за изменение и допълнение на Правилата за 
търговия с – 76/21.

Електроенергийна система, Правила за изме-
нение и допълнение на Правилата за управление 
на – 62/155; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № РД-16-57 от 2008 г. за дейността на 
операторите на – и на разпределителните мрежи, 
както и на оперативния дежурен персонал от 
електроенергийните обекти и електричес ките 
уредби на потребителите 70/14.

Електронни съобщителни мрежи, Правила за 
минималните изисквания за сигурност на об-
ществените – и услуги и методи за управление 
на риска за тяхната сигурност 42/83.

Електронно управление, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 15/2.

Енергетика, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 9/2; ПМС № 28 за изменение на 
ПМС № 328 на Министерския съвет от 2016 г. 
за одобряване на промени по бюджета на Ми-
нистерството на – за 2016 г. за изплащане на 
задълженията на „Национална електрическа ком-
пания“ – ЕАД, съгласно решение по Арбитражно 
дело ICC CASE 18086/GZ/MHM 21/5; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 
2013 г. за лицензиране на дейностите в – 25/81; 

ПМС № 52 за изменение на ПМС № 328 на 
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на 
промени по бюджета на Министерството на – за 
2016 г. за изплащане на задълженията на „Нацио-
нална електрическа компания“ – ЕАД, съг ласно 
решение по Арбитражно дело ICC CASE 18086/
GZ/MHM 31/6.

Енергийна ефективност, Наредба № Е-РД-04-1 
за условията и реда за извършване на проверка 
за – на отоплителните инсталации и инстала-
циите за комбинирано отопление и вентилация 
по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации 
по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето 
на оценка на енергийните спестявания, както 
и условията и реда за създаване, поддържане и 
пол зване на базата данни по чл. 52 от Закона 
за – 30/7; ПМС № 60 за приемане на Наредба за 
методиките за определянето на националната 
цел за – и за определянето на общата кумула-
тивна цел, въвеждането на схема за задължения 
за енергийни спестявания и разпределянето на 
индивидуалните цели за енергийни спестявания 
между задължените лица 32/14; Наредба № Е-РД-
04-2 за обследване за – , сертифициране и оценка 
на енергийните спестявания на сгради 102/86.

Енергийни спестявания, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 
2016 г. за допустимите мерки за осъществяване 
на – в крайното потребление, начините на до-
казване на постигнатите – , изискванията към 
методиките за тяхното оценяване и начините за 
потвърждаването им 102/108.

З
Заетост, ПМС № 482 от 2021 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 – на работници и слу-
жители след периода на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., и извънредната епидемична обста-
новка, обявена с Решение № 325 и удължена с 
Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. 
1/12; ПМС № 40 за изменение на ПМС № 151 на 
Министерския съвет от 2020 г. за определяне на 
условията и реда за изплащане на средства за 
запазване на – 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. 27/2; 
Закон за изменение и допълнение на Закона за 
насърчаване на – 41/3.

Заплати, ПМС № 87 за изменение на Наредбата 
за – на служителите в държавната администрация, 
приета с ПМС № 129 на Министерския съвет от 
2012 г. 37/6.

Застраховане, ПМС № 22 за изменение на Спи-
съка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 
от Закона за експортното – , приет с ПМС № 124 
на Министерския съвет от 2007 г. 19/2; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 
16.10.2014 г. за задължителното – по застраховки 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите 
и „Злополука“ на пътниците в средствата за об-
ществен превоз 64/35.
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Застрахователи, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. 
за изиск ванията към отчетността, оценката на 
активите и пасивите и образуването на техни-
ческите резерви на – , презастрахователите и 
Гаранционния фонд 88/31; 101/87.

Защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателно производство, Инструкция рег. 
№ RB212001-001-04-03-188 от 23 декември 2021 г. 
за  взаимодействие между Министерството на 
образованието и науката и Министерството на 
правосъдието по отношение на лица, включени 
в Програмата за – (поверително) 14/20.

Защитени от държавата специалности, ПМС 
№ 13 за приемане на актуализиран Списък 
на – от професии за учебната 2022/2023 година 
и на актуализиран Списък със специалности от 
професии, по които е налице очакван недостиг 
от специалисти на пазара на труда за учебната 
2022/2023 година 13/6.

Здраве, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 32/3; 62/11; Закон за изменение на 
Закона за – 58/3.

Здравно осигуряване, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 32/2; ПМС № 69 за – на 
лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от 
Закона за убежището и бежанците и на лицата 
по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона 
за – 35/4.

Земеделски производители, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за 
условията и реда за изплащане, намаляване или 
отказ за изплащане, или за оттегляне на изплате-
ната финансова помощ за мерките и подмерките 
по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на – 35/28; 
Закон за изменение на Закона за подпомагане 
на – 61/2; Закон за изменение и допълнение на 
Закона за подпомагане на – 102/23.

Земеделски стопани, Наредба № 1 за условията 
и реда за предоставяне на извънредна финансова 
помощ на – от определени сектори 55/12; Наред-
ба за допълнение на Наредба № 1 от 2022 г. за 
условията и реда за предоставяне на извънредна 
финансова помощ на – от определени сектори 
65/27.

И
Изборен кодекс, Закон за изменение и допъл-

нение на – 104/2.
Избори, ПМС № 241 за приемане на план-смет-

ка за разходите/трансферите по подготовката и 
произвеждането на – за народни представители 
на 2 октомври 2022 г. 64/17; ПМС № 250 за прие-
мане на Тарифа, по която партиите, коалициите и 
инициативните комитети заплащат предизборните 
предавания по Българската национална телеви-
зия и Българското национално радио и техните 
регионални центрове при произвеждането на – за 
народни представители на 2 октомври 2022 г. 68/3; 
ПМС № 260 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 241 на Министерския съвет от 2022 г. за прие-
мане на план-сметка за разходите/трансферите по 
подготовката и произвеждането на – за народни 
представители на 2 октомври 2022 г. 70/10; ПМС 
№ 441 за изменение и допълнение на ПМС № 241 

на Министерския съвет от 2022 г. за приемане 
на план-сметка за разходите/трансферите по 
подготовката и произвеждането на – за народни 
представители на 2 октомври 2022 г. 101/57.

Извънредно положение, 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; Закон за 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 53/2.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда“, ПМС № 313 за приемане на Устройствен 
правилник на – 81/2.

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от 
Европейския съюз“, ПМС № 143 за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на – към 
министъра на финансите, приет с ПМС № 346 на 
Министерския съвет от 2008 г. 49/137.

Изпълнителна агенция по горите, ПМС № 181 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 173 на Минис-
терския съвет от 2011 г. 58/14.

Изпълнителна агенция по околна среда, ПМС 
№ 331 за приемане на Устройствен правилник 
на – 84/2.

Инвестиране, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно – 16/3.

Инвестиции, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за насърчаване на – 22/2; ПМС № 319 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за насърчаване на – , приет 
с ПМС № 221 на Министерския съвет от 2007 г. 
82/22.

Инвестиционни посредници, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. 
за изискванията към дейността на – 26/25; Наредба 
№ 50 за капиталовата адекватност, ликвидността 
на – и осъществяването на надзор за спазването 
им 27/119; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за 
извършване на дейност като регулиран пазар, 
пазарен оператор, за организиране на много-
странна система за търговия или организирана 
система за търговия, за извършване на дейност 
като – , инвестиционно дружество, управляващо 
дружество, дружество със специална инвести-
ционна цел, национален инвестиционен фонд, 
лице, управляващо алтернативен инвестиционен 
фонд, и доставчик на услуги за докладване на 
данни 47/36; Наредба № 72 за информацията и 
документите, с които се доказва изпълнението 
на изискванията към временния и извънредния 
управител на – , както и за условията и реда за 
избор на независими оценители 57/17; Наредба 
№ 44 за условията и реда за избор на независими 
оценители по чл. 55а от Закона за възстановява-
не и преструктуриране на кредитни институции 
и – 65/47.

Инвестиционни фондове, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. 
за изискванията към дейността на колективните 



БРОЙ 104  СПРАВОЧНИК НА „ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК“ ЗА 2 022 Г.  СТР.  97   

инвестиционни схеми, управ ляващите дружества, 
националните – и лицата, управляващи алтерна-
тивни – 55/16.

Индустриална собственост, Инструкция № 1 за 
водене, поддържане и предоставяне на достъп до 
държавните регистри и до досиетата на обектите 
на – 22/78.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Пра-
вилник за допълнение на Правилника за орга-
низацията на дейността на – и за дейността на 
администрацията и на експертите 96/10.

Инспекторат на Министерството на отбра-
ната, Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за дейността на – 29/21.

Институт за стратегически анализи и прогнози, 
ПМС № 197 за създаване на – и за приемане на 
Устройствен правилник на – 60/2; ПМС № 256 за 
отмяна на ПМС № 197 на Министерския съвет 
от 2022 г. за създаване на – и за приемане на 
Устройствен правилник на – 70/2.

Интернет, Правила за процеса на смяна на 
доставчика на услуги за достъп до – 68/12.

Информационен център на Министерството на 
отбраната, Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за устройството и дейността 
на – 10/2; 78/171.

Информационна система на съдебното изпъл-
нение, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Н-1 от 2022 г. за – 71/16.

К
Квалификация по професията, Наредба № Н-22 

от 2021 г. за придобиване на – „Сержант (Старши-
на за Военноморските сили) – командир“ 4/3; На-
редба № 1 за придобиване на – „Техник-технолог 
по качеството на храни и напитки“ 9/7; Наредба 
№ 2 за придобиване на – „Офис-секретар“ 10/3; 
Наредба № 3 за придобиване на – „Озеленител“ 
13/12; Наредба № 4 за придобиване на – „Хле-
бар-сладкар“ 13/29; Наредба № 5 за придобиване 
на – „Камериер“ 30/35; Наредба № 6 за придоби-
ване на – „Програмист на изкуствен интелект“ 
31/19; Наредба № 7 за придобиване на – „Здравен 
асистент“ 32/22; Наредба № 8 за придобиване 
на – „Програмист на роботи“ 42/15; Наредба 
№ 9 за придобиване на – „Кинолог“ 42/34; На-
редба № 10 за придобиване на – „Куриер“ 42/68; 
Наредба № 11 за придобиване на – „Работник 
в заведенията за хранене и развлечения“ 43/18; 
Наредба № 12 за придобиване на – „Касиер“ 43/33; 
Наредба № 13 за придобиване на – „Оператор в 
производството на облекло“ 44/78; Наредба № 14 
за придобиване на – „Корабоводител“ 53/28; 
Наредба № 15 за придобиване на – „Оператор 
в хранително-вкусовата промишленост“ 54/25; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 от 2019 г. за придо биване на – „Техник на 
енергийни съоръжения и инсталации“ 60/36; 
Наредба № 17 за придобиване на – „Работник 
в дървообработването“ 62/130; Наредба № 18 
за придобиване на – „Техник-металург“ 74/6; 
Наредба № 19 за придобиване на – „Работник в 
хранително-вкусовата промишленост“ 75/14; На-
редба № 21 за придобиване на – „Шивач“ 91/30; 
Наредба № 22 за придобиване на – „Работник в 

производство на облекло“ 93/41; Наредба № 23 
за придобиване на – „Портиер-пиколо“ 94/14; 
Наредба № 24 за придобиване на – „Монтьор по 
комуникационни системи“ 95/53; Наредба № 25 
за придобиване на – „Болногледач“ 96/10.

Кланици, Наредба № 2 за класификация на 
кланични трупове на говеда, свине и овце по 
скђлите на Съюза, отчитане и докладване на 
пазарните цени на някои категории кланични 
трупове и проверки в – 64/27.

Класификатор на длъжностите в администра-
цията, ПМС № 27 за изменение на Наредбата 
за прилагане на – , приета с ПМС № 129 на 
Министерския съвет от 2012 г. 21/5.

Класифицирана информация, Прекратяване 
действието на Споразумението между правител-
ството на Република България и правителството на 
Руската федерация за взаимна защита на – 84/13.

Клинични изпитвания, Наредба № Н-1 за усло-
вията и реда за подаване на данни и информация 
в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 
и за достъпа до Базата данни на ЕС по чл. 81 от 
Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно – на 
лекарствени продукти за хуманна употреба, и за 
отмяна на Директива 2001/20/ЕО 40/21.

Клирингова къща, ПМС № 329 за приемане 
на Наредба за устройството и правилата за дей-
ността на – 83/4.

Кодекс за подготовка и освидетелстване на 
моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW), 
Изменения на – 84/11.

Кодекс на труда, Закон за изменение и допъл-
нение на – 62/7.

Командировки, ПМС № 238 за изменение и 
допълнение на Наредбата за дългосрочните – в 
чужбина, приета с ПМС  № 252 на Министерския 
съвет от 2000 г. 62/90.

Командировъчни средства, ПМС № 484 от 2021 г. 
за изменение на Наредбата за – при задграничен 
мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския 
съвет от 2008 г. 1/13.

Комисия за защита на конкуренцията, Устрой-
ствен правилник на – 11/146.

Комисия за защита на личните данни, Правил-
ник за изменение на Правилника за дейността 
на – и на нейната администрация 32/19.

Комисия за публичен надзор над регистрираните 
одитори, Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за дейността на – 20/102.

Комисия за финансов надзор, Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – и на нейната адми-
нистрация 86/16.

Комитети за наблюдение, ПМС № 302 за 
създаване на – на Споразумението за партньор-
ство на Република България и на програмите, 
съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 
2021/2027 г. 79/36.

Конвенция за улесняване на международното 
морско корабоплаване, Изменения на – 34/25; 
Изменения на – 34/27; Изменения на – 34/33; 
Изменения на – 34/42; Изменения на – 35/6.
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Конвойна дейност, Инструкция № И-1 за ор-
ганизацията и реда за осъществяване на – от 
Главна дирекция „Охрана“ 80/21.

Конкурси, Наредба № 16 за провеждане на – за 
заемане на длъжността „директор“ в държавните 
и общинските институции в системата на пре-
дучилищното и училищното образование 52/19.

Конституционен съд, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за организацията 
на дейността на – 39/5.

Контрол на пътното движение, Инструкция за 
изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-
749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията 
за осъществяване на дейностите по – 82/56.

Кораби, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите 
изисквания и оценяване съответствието на оборуд-
ването на морските – 7/19; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за 
медицинското обслужване на – 15/66; Наредба 
за изменение на Наредба № 22 от 11.10.2018 г. 
за техническите изисквания към – , плаващи по 
вътрешните водни пътища 24/129; Наредба № 3 
за обслужване на безекипажни – , плаващи по 
вътрешни водни пътища 36/36.

Корпоративно подоходно облагане, Закон за из-
менение и допълнение на Закона за – 14/2;  99/2; 
Закон за изменение на Закона за – 17/2.

Кредитна институция, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за из-
даване на одоб рения за членове на управителния 
съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет 
на – и изисквания във връзка с изпълнение на 
техните функции 66/8.

Култура, Програма за сътрудничество в област-
та на – между Министерството на – на Репуб лика 
България и Министерството на – на Република 
Северна Македония за периода 2022/2025 г. 
30/2; Програма за сътрудничество между пра-
вителството на Република България и прави-
телството на Република Полша в област та на – , 
образованието и спорта за периода 2022/2025 г. 
45/20; Програма за сътрудничество между Ми-
нистерството на – на Република България и 
Министерството на образованието, науката, – и 
спорта на Република Армения в областта на – за 
периода 2022/2025 г. 55/9; Програма за взаимен 
обмен в област та на – , науката, образованието, 
спорта и средствата за масово осведомяване 
между правителството на Република България и 
правителството на Ислямска република Иран за 
периода 2022 – 2024 г./1401 – 1403 г. 88/10.

Културни институти, ПМС № 119 за изменение 
на ПМС № 31 на Министерския съвет от 2016 г. 
за утвърждаване на единни разходни стандарти за 
финансиране на държавните – , осъществяващи 
дейности в областта на сценичните изкуства 44/5.

Курсанти, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 8121з-273 от 10 март 2021 г. за при-
емане на – , студенти и докторанти в Академията 
на Министерството на вътрешните работи 43/13; 
Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-751 

от 23.04.2007 г. за провеждане на практическите 
стажове по време на обучението на – и стажанти 
в Академията на МВР 96/34.

Л
Лекарствени продукти, Наредба за измене-

ние 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, гаранти-
ращ предвидимост и устойчивост на бюджета на 
НЗОК 26/23; 49/150; Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията 
и реда за лечение с неразрешени за употреба в 
Република България – и – за състрадателна упо-
треба, както и за условията и реда за включване, 
промени, изключване и доставка на – от списъка 
по чл. 266а, ал. 2 от Закона за – в хуманната ме-
дицина 40/32; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда 
за предписване и отпускане на – 53/27; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
2019 г. за специализираната електронна система 
за проследяване и анализ на – 61/48; Закон за 
допълнение на Закона за – в хуманната медици-
на 62/7; Наредба за изменение на Наредба № 4 
от 2009 г. за условията и реда за предписване и 
отпускане на – 85/55; 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 102/114.

Летища, ПМС № 123 за изменение и допъл-
нение на Наредбатa за таксите за използване 
на – за обществено ползване и за аеронавигаци-
онно обслужване в Република България, приета 
с ПМС № 280 на Министерския съвет от 1998 г. 
44/6; Инструкция за допълнение на Инструкция 
№ 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за наблю-
дението на държавната граница на Република 
България, специфичната охранителна дейност 
за участие в мерките за постигане на летищна 
сигурност в обществените зони и периметъра 
на – и прилагане на компенсиращи мерки 84/27.

Лечение на български граждани, Наредба за 
допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда 
за заплащане от държавния бюджет на – за за-
болявания, извън обхвата на задължителното 
здравно осигуряване 48/137.

Линия на бедност за страната, ПМС № 286 за 
определяне размера на – за 2023 г. 77/5.

М
Маймунска вариола, Наредба № Н-5 за условията 

и реда за провеждане на диагностика, профилак-
тика и контрол на – 98/2.

Марки и географски означения, ПМС № 23 за 
приемане на Наредба за разглеждане на спорове 
по Закона за – 19/2; ПМС № 50 за приемане на 
Наредба за реда за оформяне, подаване и раз-
глеждане на опозиции по Закона за – 29/11.
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Медицински дейности, Наредба за изменение и 
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 33/11; 
54/22. 

Медицински и други услуги, Наредба за изменение 
и 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 85/55.

Медицински изделия, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за 
условията и реда за съставяне на списък на – по 
чл. 30а от Закона за – и за определяне на стой-
ността, до която те се заплащат 49/154.

Медицински изиск вания за работа, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 
от 25 юли 2014 г. за определяне на – в Министер-
ството на вътрешните работи 61/45.

Медицински сестри, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за профе-
сионалните дейности, които – , акушерките, асо-
циираните медицински специалисти и здравните 
асистенти могат да извършват по назначение или 
самостоятелно 61/45.

Междуведомствен съвет по отбранителна ин-
дустрия и сигурност на доставките, ПМС № 148 
за изменение на ПМС № 120 на Министерския 
съвет от 2012 г. за създаване на – към Минис-
терския съвет 53/5.

Международен кодекс за безопасност на висо-
коскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс 
HSC 1994) – 44/7; Изменения на – 45/9; Измене-
ния на – 45/12; Изменения – 45/12; Изменения 
на – 45/14; Изменения на – 45/15; Изменения 
на – 45/16; Изменения на – 45/17.

Международен кодекс за безопасност на висо-
коскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 
2000), Изменения на – 2/2; Изменения на – 2/3.

Международен кодекс за безопасност на кораби, 
използващи газове или други горива с ниска темпе-
ратура на възпламеняване (Кодекс IGF), Изменения 
на – 2/4.

Международен кодекс за конструкцията и 
оборудването на кораби, превозващи опасни хими-
кали в наливно състояние (IBC Code), Изменения 
на – 20/14; Изменения на – 21/9; Изменения 
на – 21/52; Изменения на – 21/97; Изменения 
на – 21/99; Изменения на – 21/100; Изменения 
към – (Изменения на глави 1, 15, 16, 17, 18, 19 
и 21) 22/6.

Международен кодекс за превоз на опасни товари 
по море (IMDG code), Изменения на – 15/10.

Международен кодекс за превоз на твърди на-
сипни товари по море (IMSBC Code), Изменения 
на – 11/15; Изменения на – 12/17.

Международен кодекс за разширени проверки 
при прегледи за освидетелстване на корабите за 
насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP 
Code), Изменения – 27/7; Изменения на – 28/5; 
Изменения на – 93/19.

Международен кодекс за сигурност на корабите 
и пристанищните съоръжения (ISPS Code), Изме-
нения на – 2/5.

Международен кодекс за спасителни средства 
(LSA Code), – 85/20. 

Международна конвенция за вахтената служба 
и нормите за подготовка и освидетелстване на 
моряците, 1978 г., Изменения на – 84/11.

Международна конвенция за контрол на вредните 
противообрастващи системи на корабите, 2001 г. 
Изменения на анекси 1 и 4 (Контрол върху цибутрина 
и формата на Международното свидетелство за про-
тивообрастваща система), Изменения на – 93/19.

Международна конвенция за предотвратяване на 
замърсяването от кораби от 1973 г., Изменения на 
Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение 
на – , както е изменена с Протокола от 1978 г. 
Ревизиран Анекс VI към MARPOL 73/78 73/8; 
Изменения на Анекса към – , както е изменена с 
Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс I към 
MARPOL 73/78 (Забрана за използване и превоз на 
тежко гориво от кораби в арктически води) 73/52; 
Изменения на Анекса към – , както е изменена 
с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс I и 
Анекс IV към MARPOL 73/78 (Освобождаване 
на UNSP баржи от прегледи и изисквания за 
освидетелстване) 73/53.

Меморандум за разбирателство, – между Ми-
нистерството на земеделието на Република Бъл-
гария и Министерството на земеделието, горите 
и водното стопанство на Република Северна 
Македония за сътрудничество в областта на 
земеделието, аграрните науки, селските райони 
и горското стопанство като основа за водене 
на преговори 9/6; – за развитието на жп връз-
ка „София – Скопие“ между Република България 
и Република Северна Македония като основа за 
водене на преговори 12/149; – между Изпълни-
телната агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия на Република България и 
Агенцията за насърчаване на предприемачеството 
на Република Северна Македония 14/18; – меж-
ду Министерството на младежта и спорта на 
Република България и Агенцията за младежта 
и спорта на Република Северна Македония за 
сътрудничество в областта на младежта и спорта 
28/118; – меж ду Агенцията за ядрено регулиране 
на Република България и Ядрения регулаторен 
орган на Република Турция за сътрудничество 
и обмен на информация в областта на ядрената 
без опасност и сигурност като основа за водене на 
преговори 65/3; – за сътрудничество в областта на 
земеделието между Министерството на земеде-
лието на Република България и Министерството 
на климатичните промени и околната среда на 
Обединените арабски емирства 75/11; – относно 
сътрудничеството в областта на образованието 
между Министерството на образованието и нау-
ката на Република България и Министерството на 
образованието на Обединените арабски емирства 
75/12; – относно сътрудничеството в областта 
на туризма между Министерството на туризма 
на Република България и Министерството на 
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икономиката на Обединените арабски емирства 
75/28; – между Министерството на културата на 
Република България и Департамента по култура 
и туризъм на Абу Даби 78/170; Второ изменение 
на – между Министерството на отбраната на 
Република България, Министерството на отбра-
ната на Република Естония, Министерството на 
отбраната на Репуб лика Финландия, правител-
ството на Република Унгария, Министерството 
на националната отбрана на Република Литва, 
министъра на отбраната на Кралство Нидерлан-
дия, Министерството на отбраната на Кралство 
Норвегия, министъра на националната отбрана 
на Република Полша, правителството на Румъ-
ния, Министерството на отбраната на Репуб лика 
Словения, правителството на Кралство Швеция 
и Департамента по отбрана на Съединените 
американски щати относно способности за стра-
тегически въздушни превози 87/27; – меж ду Из-
пълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия, Република България, 
и Полската агенция за инвестиции и търговия, 
Република Полша 88/8; – между правителството 
на Република България и Европейската банка 
за възстановяване и развитие относно подкрепа 
за изпълнение на проекти, финансирани чрез 
Европейските фондове за периода 2021/2027 г., 
включително Плана за възстановяване и устой-
чивост 90/42; – за сътрудничество в областта на 
културата между правителството на Република 
България и правителството на Обединените 
арабски емирства 91/11; – относно подкрепа за 
проекти на ЕС между правителството на Репуб-
лика България и Европейската инвестиционна 
банка 95/20; – между Република България, дър-
жавите – членки на еврозоната, и Европейската 
комисия за започване на производството на 
евромонети и за подготвителните задачи преди 
започване на производството 102/83; – между Из-
пълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия, Република България, и 
Агенцията за развитие на малкия и средния бизнес, 
Република Азербайджан, като основа за водене 
на преговори 102/85; – между Изпълнителната 
агенция за насър чаване на малките и средните 
предприятия, Република България, и Агенцията 
за инвестиции и външна търговия на Португалия, 
Република Португалия 103/11.

Металургия, Наредба № РД-06-3 за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд в 
черната и цветната – 19/15.

Метрологичен контрол, ПМС № 342 за измене-
ние и допълнение на Наредбата за средствата за 
измерване, които подлежат на – , приета с ПМС 
№ 239 на Министерския съвет от 2003 г. 86/3.

Механизъм за възстановяване и устойчивост, 
ПМС № 80 за определяне на правилата за въз-
лагане на дейности по инвестиции от крайни 
получатели на средства от – 36/25; ПМС № 114 за 
определяне на детайлни правила за предоставяне 
на средства на крайни получатели от – 43/2.

Минимална работна заплата, ПМС № 37 за 
определяне размера на – за страната 25/68.

Министерски съвет, ПМС № 240 за изменение 
на Устройствения правилник на – и на неговата 
администрация, приет с ПМС № 229 на – от 
2009 г. 62/105.

Министерство на външните работи, ПМС № 88 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 202 на Минис-
терския съвет от 2013 г. 38/2.

Министерство на вътрешните работи, Закон 
за допълнение на Закона за – 22/1; Инструк-
ция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-22 за опера-
тивния отчет в – (секретно) 64/84; Инструк-
ция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-24 за дейността 
на оперативно-издирвателните органи на – с 
доброволни сътрудници (секретно) 64/84; Инструк-
ция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-26 за планиране, 
разходване, отчитане и контрол на паричните 
средства за особени разходи по бюджета на – (по-
верително) 64/84.

Министерство на електронното управление, 
ПМС № 12 за приемане на Устройствен пра-
вилник на – 11/3; ПМС № 89 за създаване на 
Изпълнителна агенция „Инфраструктура на 
електронното управление“ и за приемане на Ус-
тройствен правилник на Изпълнителна агенция 
„Инфраструктура на електронното управление“ 
и на Устройствен правилник на – 38/11.

Министерство на енергетиката, ПМС № 4 за 
изменение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 360 на Министерския съвет от 
2015 г. 5/2.

Министерство на земеделието и храните, ПМС 
№ 36 за изменение на ПМС № 185 на Министер-
ския съвет от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 
на Министерския съвет от 2006 г. за приемане 
на Устройствен правилник на – 25/68.

Министерство на икономиката и индустрията, 
ПМС № 20 за приемане на устройствени правил-
ници на – и на Министерството на иновациите 
и растежа 17/4.

Министерство на културата, ПМС № 285 за 
изменение и допълнение на Устройствения правил-
ник на – , приет с ПМС № 266 на Министерския 
съвет от 2017 г. 76/17.

Министерство на младежта и спорта, ПМС 
№ 169 за приемане на Устройствен правилник 
на – 56/25.

Министерство на околната среда и водите, 
ПМС № 324 за допълнение на ПМС № 208 на 
Министерския съвет от 2017 г. за приемане на 
Устройствен правилник на – 83/3.

Министерство на отбраната, ПМС № 16 за 
изменение и допълнение на Устройствения пра-
вилник на – , приет с ПМС № 5 на Министерския 
съвет от 2014 г. 16/19.

Министерство на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията, ПМС № 483 от 
2021 г. за изменение на Устройствения правилник 
на – , приет с ПМС № 232 на Министерския съвет 
от 2009 г. 1/13.

Министерство на туризма, ПМС № 63 за 
приемане на Устройствен правилник на – 34/3.
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Митнически освобождавания, ПМС № 95 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.) 41/25.

Младеж, Наредба № 1 за условията и реда за 
финансиране на проекти по национални програми 
за – 48/143; Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 61/5.

Многостранна конвенция за прилагане на мерки, 
свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване 
свиването на данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби, – 85/24.

Морски лица, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компе-
тентност на – в Република България 6/1.

Н
Наводнения, Изменение № 1 на Споразумението 

за предоставяне на помощни услуги в подкрепа 
на изготвянето на Планове за управление на 
речните басейни и на Планове за управление 
на риска от – за Република България между 
Министерството на околната среда и водите 
и Международната банка за възстановяване и 
развитие от 26 юни 2018 г. 99/54.

Наказания и задържане под стража, Закон за 
допълнение на Закона за изпълнение на – 24/2.

Наказателен кодекс, Закон за изменение и 
допълнение на – 53/3.

Наркотични, ПМС № 9 за допълнение на 
Наредбата за реда за класифициране на растени-
ята и веществата като – , приета с ПМС № 293 
на Министерския съвет от 2011 г. 9/3; Наредба 
№ 8121з-941 за условията и реда за установяване 
на употребата и злоупотребата с – вещества или 
техните аналози в Министерството на вътрешните 
работи 61/37; ПМС № 338 за допълнение на На-
редбата за реда за класифициране на растенията 
и веществата като – , приета с ПМС № 293 на 
Министерския съвет от 2011 г. 85/10; Наредба за 
изменение на Наредба № 20 от 2001 г. за услови-
ята и реда, при които лекарствените продукти, 
съдържащи – вещества, могат да бъдат освободени 
от някои мерки за контрол 101/86.

Народно събрание, Правилник за организацията 
и дейността на – 90/2.

Население, Инструкция № 8121з-1289 за орга-
низация на дейността в Министерството на вът-
решните работи по териториалното обслужване 
на – 80/16.

Научно-внедрителски институт за иновации в 
туризма, ПМС № 117 за откриване на – в структу-
рата на Икономическия университет – Варна 44/4.

Национален икономически съвет, ПМС № 21 за 
изменение и допълнение на ПМС № 74 на Минис-
терския съвет от 2015 г. за създаване на – 18/126. 

Национален институт за помирение и арбитраж, 
Правилник за устройството и дейността на – 58/32.

Национален институт по метеорология и хид-
рология, ПМС № 150 за изменение и допълнение 

на Правилника за устройството и дейността 
на – , приет с ПМС № 7 на Министерския съвет 
от 2019 г. 53/7.

Национален компенсационен жилищен фонд, ПМС 
№ 79 за уреждане на отношенията, свързани със 
закриването на – 36/24; ПМС № 255 за изменение 
на ПМС № 79 на Министерския съвет от 2022 г. 
за уреждане на отношенията, свързани със за-
криването на – 70/2; ПМС № 334 за изменение 
на ПМС № 79 на Министерския съвет от 2022 г. 
за уреждане на отношенията, свързани със за-
криването на – 85/8; ПМС № 464 за изменение 
на ПМС № 79 на Министерския съвет от 2022 г. 
за уреждане на отношенията, свързани със за-
криването на – 102/64.

Национален рамков договор, Договор № РД-
НС-01-4-13 за изменение и допълнение на – за 
медицинските дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски 
съюз за 2020/2022 г. 37/56; Договор № РД-НС-01-3-5 
за изменение и допълнение на – за денталните 
дейности между Националната здравноосигури-
телна каса и Българския зъболекарски съюз за 
2020/2022 г. 37/107; Договор № РД-НС-01-4-14 за 
изменение и допълнение на – за медицинските 
дейности между Националната здравноосигу-
рителна каса и Българския лекарски съюз за 
2020/2022 г. 72/8; Договор № РД-НС-01-3-6 за изме-
нение и допълнение на – за денталните дейности 
между Националната здравноосигурителна каса 
и Българския зъболекарски съюз за 2020/2022 г. 
92/2; Договор № РД-НС-01-4-15 за изменение 
и допълнение на – за медицинските дейности 
между Националната здравноосигурителна каса 
и Българския лекарски съюз за 2020/2022 г. 
95/43; Договор № РД-НС-01-3-7 за изменение и 
допълнение на – за денталните дейности между 
Националната здравноосигурителна каса и Бъл-
гарския зъболекарски съюз за 2020/2022 г. 101/85.

Национален съвет за защита на потребители-
те, Правилник за изменение на Правилника за 
работа на – 49/144.

Национален съвет по антикорупционни поли-
тики, ПМС № 41 за изменение и допълнение на 
ПМС № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за 
създаване на – 27/3.

Национален съвет по биологичното разнооб разие, 
Правилник за устройството и дейността на – 61/32.

Национален съвет по демографска политика, 
ПМС № 112 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създа-
ване на – към Министерския съвет 42/13.

Национален съвет по психично здраве, ПМС 
№ 158 за създаване на – 54/18.

Национален STEM център, Правилник за ус-
тройството и дейността на – 2/6.

Национален фонд „Култура“, Наредба за из-
менение и допълнение на Наредба № Н-5 от 
27 юни 2007 г. за условията и реда за провеж-
дане на конкурси за предоставяне на средства 
от – 27/116; 93/38.

Национална здравноинформационна система, 
Наредба № Н-6 за функционирането на – 103/12.
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Национална здравноосигурителна каса, Закон 
за бюджета на – за 2022 г. 18/2; Закон за изме-
нение на Закона за бюджета на – за 2022 г. 52/2; 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за устройството и дейността на – 56/47; 
101/87; Закон за допълнение на Закона за бюджета 
на – за 2022 г. 62/11. 

Национална програма за подпомагане на лозаро-
винарския 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 – 20/102; 60/34; 72/41.

Национална сигурност, ПМС № 107 за допъл-
нение на ПМС № 181 на Министерския съвет от 
2009 г. за определяне на стратегичес ките обекти 
и дейности, които са от значение за – 41/40; ПМС 
№ 132 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 – 47/26; ПМС № 327 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 – 83/3; 
ПМС № 384 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 181 на Министерския съвет от 2009 г. за оп-
ределяне на стратегическите обекти и дейности, 
които са от значение за – 97/11; ПМС № 416 за 
определяне на структури от другите сили от 
системата за – на Република България и тяхната 
численост за включване във въоръжените сили 
във военно време 99/29.

Национална служба за охрана, ПМС № 370 за 
изменение и допълнение на Правилника за при-
лагане на Закона за – , приет с ПМС № 131 на 
Министерския съвет от 2016 г. 93/17.

Национална служба за съвети в земеделието, 
Правилник за устройството и дейността на – 25/69.

Национална Шенгенска информационна система 
на Република България, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8121з-465 от 26 август 
2014 г. за организацията и функционирането 
на – 23/157.

Нормативни актове на Министерския съвет, 
ПМС № 30; ПМС № 258; ПМС № 280; ПМС 

№ 434; за изменение на – 21/6; 70/2; 75/8; 101/47.
ПМС № 3; ПМС № 8; ПМС № 24; ПМС № 44; 

ПМС № 72; ПМС № 115; ПМС № 134; ПМС 
№ 156;  ПМС № 187; ПМС № 230; ПМС № 239; 
ПМС № 259; ПМС № 277; ПМС № 289; ПМС 
№ 326; ПМС № 340; ПМС № 419; за изменение и 
допълнение на – 5/1; 7/6; 20/11; 29/6; 36/2; 43/11; 
47/27; 53/14; 58/21; 62/66; 62/93; 70/3; 75/5; 78/16; 
82/38; 85/12; 100/29.

ПМС № 102; ПМС № 258; за отменяне 
на – 41/38; 70/2.

О
Обезпечаване на имущество, Закон за изменение 

и допълнение на Закона за признаване, изпълнение 
и постановяване на актове за – 56/8.

Области на политики, ПМС № 162 за одоб-
ряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по – /бюджетни програми 

по бюджета на Министерството на културата 
за 2022 г. 54/21; ПМС № 164 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на транспорта и съобщени-
ята за 2022 г. 55/2; ПМС № 172 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени 
разходи по – /бюджетни програми по бюдже-
та на Министерството на външните работи 
за 2022 г. 56/44; ПМС № 199 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на околната среда и водите за 
2022 г. 60/19; ПМС № 207 за изменение и допъл-
нение на ПМС № 162 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни 
програми по бюджета на Министерството на 
културата за 2022 г. 62/17; ПМС № 208 за одо-
бряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдени разходи по – /бюджетни програми по 
бюджета на Министерството на външните работи 
за 2022 г. 62/17; ПМС № 321 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на околната среда и водите 
за 2022 г. 83/2; ПМС № 354 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2022 г. 88/3; ПМС № 366 
за одобряване на вътрешнокомпенсирани про-
мени на утвърдените разходи по – /бюджетни 
програми по бюджета на Министерския съвет 
за 2022 г. 93/12; ПМС № 407 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на околната среда и водите 
за 2022 г. 99/12; ПМС № 424 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на труда и социалната политика 
за 2022 г. 101/41; ПМС № 428 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на икономиката и ин дуст рията 
за 2022 г. 101/43; ПМС № 429 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – и бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на отбраната за 2022 г. 101/43; 
ПМС № 430 за одобряване на вътрешнокомпен-
сирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Министер-
ството на здравеопазването за 2022 г. 101/44; ПМС 
№ 431 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджет-
ни програми по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2022 г. 101/44; ПМС № 432 за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на транспорта 
и съобщенията за 2022 г. 101/45; ПМС № 442 за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2022 г. 101/58; ПМС № 468 за одобряване на 
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вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2022 г. 
102/68; ПМС № 469 за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдените разходи 
по – /бюджетни програми по бюджета на Минис-
терството на енергетиката за 2022 г. 102/69; ПМС 
№ 471 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджет-
ни програми по бюджета на Министерството на 
младежта и спорта за 2022 г. 102/70; ПМС № 479 
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на културата за 
2022 г. 102/73.

Областни администрации, ПМС № 480 от 2021 г. 
за изменение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 121 на Министерски съвет от 
2000 г. 1/11.

Областни дирекции „Земеделие“, Правилник за 
изменение на Устройствения правилник на – 41/49.

Образование, Програма между правителството 
на Република България и правителст вото на Ре-
публика Северна Македония за сътрудничество 
в областта на – и науката за периода 2022/2025 г. 
26/20; Договореност за сътрудничество в област-
та на – и културата между правителството на 
Република България и правителството на Репуб-
лика Корея 47/29; Програма за сътрудничество 
в областта на – , науката, културата, младежта 
и спорта между правителството на Република 
България и правителството на Държавата Израел 
за периода 2022/2025 г. 49/138.

Обществен ред, Инструкция за изменение и 
допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 де-
кември 2014 г. за осигуряване на – при провеждане 
на мероприятия 41/54.

Обществена информация, Наредба № Н-1 за 
определяне на нормативи за заплащане на раз-
ходите по предоставяне на – 22/86.

Обществени поръчки, Закон за допълнение на 
Закона за – 62/14; ПМС № 290 за приемане на 
Методика за изменение на цената на договор 
за – в резултат на инфлация 78/35.

Осигурителен стаж, Инструкция № 1022-40-2 
за съдържанието и реда за представяне в Нацио-
налния осигурителен институт на документи за – , 
осигурителен доход и категория труд 21/102.

Опазване на околната среда, ПМС № 6 за до-
пълнение на Наредбата за – в морските води, 
приета с ПМС № 273 на Министерския съвет от 
2010 г. 7/6; Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 42/3; Закон за изменение на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за – 96/3.

Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, ПМС № 109 за изменение 
и допълнение на ПМС № 37 на Министерския 
съвет от 2015 г. за определяне на реда и условията 
за изпълнение на – от Фонда за европейско под-
помагане на най-нуждаещите се лица в България 
за периода 2014/2020 г. 41/45.

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014/2020, ПМС № 221 за определяне на 

интеграционна добавка, получавана от страна 
на разселените лица от Украйна по Операция 
„Солидарност“, финансирана по – 62/41.

Оперативна програма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“ 2014/2020 г., ПМС № 18 
за изменение на ПМС № 267 на Министерския 
съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни 
плащания от централния бюджет по бюджета 
на Министерството на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията за 2021 г. за 
осигуряване на средства за инвестиционен про-
ект „Модернизация на жп линия София – Дра-
гоман – сръбска граница, жп участък Волу-
як – Драгоман“ на Национална компания „Же-
лезопътна инфраструктура“ по – 17/4; ПМС № 48 
за изменение на ПМС № 267 на Министерския 
съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни 
плащания от централния бюджет по бюджета 
на Министерството на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията за 2021 г. за 
осигуряване на средства за Инвестиционен проект 
„Модернизация на жп линия София – Драго-
ман – сръбска граница, жп участък Волуяк – Дра-
гоман“ на Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ по – 29/10; ПМС № 131 за изме-
нение на ПМС № 267 на Министерския съвет от 
2021 г. за одобряване на допълнителни плащания 
от централния бюджет по бюджета на Министер-
ството на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване 
на средства за Инвестиционен проект „Модерни-
зация на жп линия София – Драгоман – сръбска 
граница, жп участък Волуяк – Драгоман“ на 
Национална компания „Железопътна инфра-
структура“ по – 46/59.

Организация за икономическо сътрудничество и 
развитие, ПМС № 242 за организация и коорди-
нация на процеса на разговори и подготвителни 
дейности за присъединяване на Република Бъл-
гария към – (ОИСР) 66/2.

Оръжия, ПМС № 17 за изменение и допълнение 
на Наредбата за условията и реда за осъщест-
вяване на дейностите, свързани с – , боеприпа-
сите, взривните вещества и пиротехническите 
изделия, и контрола над тях в Министерството 
на вътрешните работи, приета с ПМС № 96 на 
Министерския съвет от 2011 г. 16/20; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 
15 април 2011 г. за условията и реда за обезопа-
сяване от нежелателен достъп и сработване по 
предназначение на огнестрелни – по чл. 6, ал. 3, 
т. 4 и 5 от Закона за – , боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехничес ките изделия и дезак-
тивиране и маркиране на огнестрелни – 94/27; 
Закон за изменение и допълнение на Закона за – , 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехни-
ческите изделия 102/46.

Отпадъци, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация 
на – 53/62.

Официална сортова листа на Република Бъл-
гария, 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 – 85/56. 
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П
Пазарни данни, Наредба № 73 за оповестява-

нето на – 64/32.
Пазарни оператори, Наредба № 74 за изисква-

нията към дейността на – 67/1.
Пакет от здравни дейности, Наредба за изме-

нение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. 
за определяне на – , гарантиран от бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса 8/15; 
Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. 
за определяне на – , гарантиран от бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса 68/11.

Парична и лихвена статистика, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 17 от 
29 март 2018 г. за – и статистиката на финансо-
вите сметки 11/158.

Паспорти, ПМС № 14 за приемане на Наредба 
за условията и реда за издаване, връщане и съх-
ранение на дипломатически и служебни – 14/15.

Патентно ведомство на Република България, 
Правилник за изменение на Устройствения пра-
вилник на – 22/78.

Патрулно-постова дейност, Инструкция за из-
менение на Инструкция № 8121з-929 от 2.12.2014 г. 
за – 102/114.

Пенсии, ПМС № 122 за изменение и допълнение 
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета 
с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 
44/6; ПМС № 147 за определяне на нов размер 
на социалната – за старост 52/19.

Пенсионноосигурително дружество, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 
29.06.2021 г. за изискванията към границата на 
платежоспособност и собствените средства на – , 
към неговата оздравителна програма и към мини-
малните ликвидни средства на дружеството и на 
управляваните от него фондове 29/22; Наредба за 
изменение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. 
за изискванията към съдържанието, периодич-
ността на изготвяне и сроковете за представяне на 
отчетите за надзорни цели на – и управляваните 
от тях фондове 64/35; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 61 от 27 септември 
2018 г. за изискванията към рекламните и пис-
мените информационни материали и страниците 
в интернет на – 82/50.

План за възстановяване и устойчивост на Репуб-
лика България, ПМС № 157 за определяне на ор-
ганите и структурите, отговорни за изпълнението 
на – , и на техните основни функции 54/2; ПМС 
№ 333 за изменение на ПМС № 157 на Министер-
ския съвет от 2022 г. за определяне на органите 
и структурите, отговорни за изпълнението на – , 
и на техните основни функции 85/8.

Платежни сметки, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 
2018 г. за условията и реда за откриване на – , за 
изпълнение на платежни операции и за използване 
на платежни инструменти 83/92.

Платежни услуги, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за – и платежните системи 45/2; 
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 16 на БНБ 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 платежни системи с окончателност на сетъл-
мента 83/90.

Покрити облигации, Закон за – 25/2; Наредба 
№ 42 за реда и условията за издаване на – 49/156; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 42 от 21 юни 2022 г. за реда и условията за 
издаване на – 81/15.

Помирителни комисии, Правилник за изме-
нение на Правилника за дейността на общите и 
секторните – 49/145.

Посевен материал, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за 
търговия на – от зърнени култури на пазара на 
Европейския съюз 26/24; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за 
търговия на – от фуражни култури на пазара на 
Европейския съюз 41/50.

Потребители, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за защита на – 20/3; Наредба 
за изменение на Наредба № 1 от 24 октомври 
2006 г. за критериите, на които трябва да отго-
варят квалифицираните организации в Репуб-
лика България, които имат правен интерес да 
предявяват искове за защита на колективните 
интереси на – 49/145; Наредба за изменение на 
Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за 
условията и реда за предоставяне на финансови 
средства на представителните сдружения на – от 
държавата 49/145.

Пощенски услуги, Закон за изменение на Закона 
за – 31/2; ПМС № 244 за определяне на орган по 
чл. 10 от Закона за – и за изменение и допълнение 
на нормативни актове на Министерския съвет 66/7.

Права на човека, ПМС № 316 за определяне на 
реда за изплащане и на размера на еднократни 
обезщетения по индивидуални жалби, уважени 
от органите на Организацията на обединените 
нации, контролиращи изпълнението на основните 
международни договори в областта на – 82/2.

Правна помощ, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за – 102/6.

Правоспособност за управление на моторно 
превозно средство, Наредба за изменение на На-
редба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда 
за провеждането на изпитите на кандидати за 
придобиване на – и реда за провеждане на про-
верочните изпити 55/15; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за 
изискванията за психологическа годност и усло-
вията и реда за провеждане на психологическите 
изследвания на кандидати за придобиване на – , 
на водачи на МПС и на председатели на изпит-
ни комисии и за издаване на удостоверения за 
регистрация за извършване на психологически 
изследвания 84/12.

Предприятия, Решение № 420 от 2021 г. за 
изменение и допълнение на Методиката за ус-
ловията и реда за определяне, анализ и оценка 
на съответните пазари и критериите за опре-
деляне на – със значително въздействие върху 
пазара 2/11.
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Пред училищно и училищно образование, ПМС 
№ 7 за изменение и допълнение на Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на – , 
приета с ПМС № 219 на Министерския съвет от 
2017 г. 7/6; Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 34/2; Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията 
и документите за системата на – 65/28.

Предучилищно образование, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. 
за – 12/158.

Преместваеми обекти, Наредба № РД-02-21-1 
за принудително изпълнение на заповеди за 
премахване на – , поставени на територията на 
националните курорти, определени с решение на 
Министерския съвет за селищни образувания с 
национално значение, и на територията на мор-
ските плажове от органите на Дирекцията за 
национален строителен контрол 10/17.

Приемно-предавателни станции, ПМС № 357 
за приемане на Наредба за съдържанието, усло-
вията и реда за водене, поддържане и ползване 
на регистъра на – на наземни мрежи, дейности те 
по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на 
територията и на уведомленията за разположени 
точки за безжичен достъп с малък обхват 89/13.

Програма за развитие на селските райони за  
периода 2014/2020 г., Наредба за изменение на 
Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 
„Хуманно отношение към животните“ от – 24/4; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Пла-
щания по Натура 2000 и Рамковата директива 
за водите“ от – 30/27; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за при-
лагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ 
от – 31/17; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 
11 „Биологично земеделие“ от – 32/19; Наредба 
№ 3 за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно 
временно подпомагане за земеделските стопани, 
които са особено засегнати от последиците от 
руското нашествие в Украйна“ от – 92/2; ПМС 
№ 398 за изменение на ПМС № 215 на Минис-
терския съвет от 2018 г. за условията и реда за 
отпускане на временни безлихвени заеми от 
централния бюджет по бюджетите на общините 
за финансиране на разходи за междинни и окон-
чателни плащания по одоб рени проекти по – и 
тяхното възстановяване 97/28.

Програми за териториално сътрудничество на 
Европейския съюз, ПМС № 15 за определяне на 
условията и реда за назна чаване на български и 
чуждестранни граждани в съвместните структури 
и за определяне на системата за осъществяване на 
първо ниво на контрол по – , в които Република 
България участва за периода 2021/2027 г. 15/8.

Проект „България – съфинансиране по Фондове-
те на ЕС 2014/2020 г. (СПЗ)“, Писмо за изменение 
№ 1 на Финансовия договор между Република 
България и Европейската инвестиционна банка 
( – ) от 27 ноември 2014 г. 40/2.

Промени в разходите по бюджет, ПМС № 365 
за одобряване на – на Министерството на транс-
порта и съобщенията за 2022 г. 91/3.

Противоградова защита, Инструкция за из-
менение и допълнение на Инструкция № 4 от 
16.07.2010 г. за – в Репуб лика България 17/50; 
Инструкция за изменение и допълнение на Ин-
струкция № 4 от 16.07.2010 г. за – в Репуб лика 
България 85/67.

Професионална квалификация, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 1 от 19 фев-
руари 2020 г. за организацията и провеждането 
на изпитите за придобиване на – 102/79.

Професионална подготовка, Инструкция за от-
меняне на Инструкция № Iз-2309 от 13.12.2006 г. 
за организацията на взаимодействието между 
Академията и основните структурни звена на 
МВР в областта на – 96/34.

Професионални направления, ПМС № 246 за 
допълнение на ПМС № 283 на Министерския 
съвет от 2021 г. за приемане на Списък на – и 
защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от 
Закона за висшето образование 68/2.

Профилактика и рехабилитация, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 
13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парич-
ните помощи за – 46/59.

Профилактични прегледи, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за – и 
диспансеризацията 48/137.

Психологична пригодност, Наредба за изменение 
на Наредба № 8121з-306 от 18 март 2021 г. за ус-
ловията и реда за определяне на – на държавните 
служители в Министерството на вътрешните 
работи 66/8.

Пътища, Наредба № РД-02-20-2 за организира-
не на движението по – , отворени за обществено 
ползване 88/16; Наредба за отменяне на Наредба 
№ 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на 
участъците с концентрация на пътнотранспортни 
произшествия и за категоризиране безопасността 
на – 90/64.

Пътна инфраструктура, ПМС № 125 за прие-
мане на Наредба за процедурите за управление 
на безопасността на – 46/16.

Пътни превозни средства, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за 
движение на извънгабаритни и/или тежки – 99/57.

Пътници, ПМС № 402 за изменение и допъл-
нение на ПМС № 295 на Министерския съвет от 
2001 г. за определяне на групите – , ползващи 
право на безплатни и с намалени цени пътува-
ния при превоз с железопътен транспорт, и за 
определяне размера на намалението 99/6.

Пътнически превози, ПМС № 19 за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за предоставяне на средства за компенсиране 
на намалените приходи от прилагането на цени 
за обществени – по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на общест-
вени – по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в пла-
нински и други райони и за издаване на превозни 
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документи за извършване на превозите, приета 
с ПМС № 163 на Министерския съвет от 2015 г. 
18/125; ПМС № 339 за изменение и допълнение 
на Наредбата за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените при-
ходи от прилагането на цени за обществени – по 
автомобилния транспорт, предвидени в норматив-
ните актове за определени категории пътници, за 
субсидиране на обществени – по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт 
и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване 
на превозите, приета с ПМС № 163 на Минис-
терския съвет от 2015 г. 85/11.

Р
Работно време, Наредба № 8121з-922 за реда за 

организацията и разпределянето на – , за неговото 
отчитане, за компенсирането на работата извън 
редовното – , режима на дежурство, времето за 
отдих и почивките за държавните служители по 
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министер-
ството на вътрешните работи 60/23; Инструкция 
№ І-2 за реда за разпределянето на – , за него-
вото отчитане и за компенсирането на работата 
на държавните служители в Държавна агенция 
„Национална сигурност“ извън редовното – 75/30.

Радиочестотен спектър, Правила за използва-
не на – от електронни съобщителни мрежи от 
радиослужба радиоразпръскване 6/3; Правила 
за използване на – за електронни съобщителни 
мрежи от неподвижна радиослужба след издаване 
на разрешение 9/31; Изменение и допълнение 
на Правилата за свободно използване на – 9/36; 
Решение № 63 за изменение и допълнение на 
Правилата за използване на – за електронни съ-
общителни мрежи от подвижна радиослужба след 
издаване на разрешение 20/106; Решение № 96 за 
приемане на Регулаторна политика за управление 
на – за граждански нужди 29/23; Правила за из-
ползване на – за радиосъоръжения от любителска 
радиослужба 35/29; Решение № 192 за изменение 
и допълнение на Правилата за свободно използ-
ване на – 55/36; Решение № 349 за изменение и 
допълнение на Правила за използване на – от 
електронни съобщителни мрежи от радиослужба 
радиоразпръскване 88/32.

Ратифициране, Закон за – на Паралелното 
споразумение за защитен механизъм между Ре-
публика България като кредитор и Единния 
съвет за преструк-туриране като кредитополуча-
тел 8/2; Закон за допълнение на Закона за – на 
Конвенцията, приета от Съвета в съответствие 
с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за 
взаимопомощ по наказателноправни въпроси 
между държавите – членки на Европейския съюз, 
и на Протокола, съставен от Съвета в съответ-
ствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз 
към Конвенцията за взаимопомощ по наказател-
ноправни въпроси между държавите – членки на 
Европейския съюз 8/2; Закон за – на Споразуме-
нието за изменение на Споразумението относно 
прехвърлянето и взаимното използване на внос-
ки в Единния фонд за преструктуриране между 
Кралство Белгия, Република България, Чешката 
република, Кралство Дания, Федерална републи-
ка Германия, Република Естония, Ирландия, 

Република Гърция, Кралство Испания, Френска-
та република, Република Хърватия, Италианска-
та република, Република Кипър, Република 
Латвия, Република Литва, Великото херцогство 
Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство 
Нидерландия, Република Австрия, Република 
Полша, Португалската република, Румъния, 
Република Словения, Словашката република и 
Република Финландия 8/3; Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – на Европейската 
конвенция за взаимопомощ по наказателноправ-
ни въпроси и Допълнителния протокол към нея, 
Конвенцията за трансфер на осъдени лица и 
Европейската конвенция за екстрадиция с двата 
допълнителни протокола към нея 8/4; Закон 
за – на Тристранно споразумение за дарение от 
и между Република България и Босна и Херце-
говина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing 
GmbH относно управлението и координацията 
на дарението на ваксина срещу COVID-19, раз-
работена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing 
GmbH и на Двустранно споразумение за дарение 
между Репуб лика България и Босна и Херцего-
вина 24/2; Закон за – на Споразумението за 
безвъзмездна финансова помощ между правител-
ството на Република България и Международна-
та асоциация за развитие относно деветнадесе-
тото захранване на ресурсите на МАР, сключено 
чрез размяна на писма от 1 и 2 ноември 2021 г. 
28/2; Закон за – на Споразумението между Репу-
блика България и Международната банка за 
възстановяване и развитие за изменения на за-
емните споразумения на Република България с 
Международната банка за възстановяване и раз-
витие, свързани с оттеглянето на Банката от 
използването на ЛИБОР като референтен лихвен 
процент, съдържащо се в уведомление на Све-
товната банка от 11 август 2021 г. и писмо-отго-
вор на Република България от 4 февруари 2022 г. 
28/2; Закон за – на Писмо за изменение № 1 на 
Финансовия договор между Република България 
и Европейската инвестиционна банка (проект 
„България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 
2014 – 2020 г. (СПЗ)“) от 27 ноември 2014 г. 28/3; 
Закон за – на Меморандум за разбирателство 
между правителството на Кралство Белгия, Ми-
нистерството на отбраната на Република Албания, 
Министерството на отбраната на Република 
България, Департамента на националната отбра-
на на Канада, Министерството на отбраната на 
Република Хърватия, Министерството на отбра-
ната на Чешката република, Министерството на 
отбраната на Кралство Дания, Министерството 
на отбраната на Република Естония, Федерално-
то министерство на отбраната на Федерална 
република Германия, Министерството на наци-
оналната отбрана на Република Гърция, Минис-
терството на отбраната на Унгария, Министер-
ството на отбраната на Италианската република, 
Министерството на отбраната на Република 
Латвия, Министерството на националната отбра-
на на Република Литва, правителството на Чер-
на гора, министъра на отбраната на Кралство 
Нидерландия, Министерството на отбраната на 
Република Северна Македония, Министерството 
на отбраната на Кралство Норвегия, министъра 
на националната отбрана на Република Полша, 
министъра на националната отбрана на Порту-
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галската република, Министерството на нацио-
налната отбрана на Румъния, Министерството 
на отбраната на Словашката република, Минис-
терството на отбраната на Република Словения, 
министъра на отбраната на Кралство Испания, 
правителството на Република Турция, Минис-
терството на отбраната на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, Департа-
мента по отбраната на Съединените американски 
щати и Върховното главно командване на Обе-
динените въоръжени сили на НАТО в Европа 
(SHAPE) относно организацията, администрира-
нето и финансирането на Международното учи-
лище във Върховното главно командване на 
Обединените въоръжени сили на НАТО в Евро-
па (SIS) 28/3; Закон за – на Писмо за оферта и 
приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно 
оборудване 34/3; Закон за – на Договора (Писмо 
за предлагане и приемане на оферта/Letter of 
Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и 
изменение № 1 (Amendment № 1) към Междуна-
роден договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 
9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ 
(Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated 
material and services) 38/2; Закон за – на Второто 
изменение на Меморандума за разбирателство 
между Министерството на отбраната на Репу-
блика България, Министерството на отбраната 
на Република Естония, Министерството на от-
браната на Република Финландия, правителство-
то на Република Унгария, Министерството на 
националната отбрана на Република Литва, ми-
нистъра на отбраната на Кралство Нидерландия, 
Министерството на отбраната на Кралство Нор-
вегия, министъра на националната отбрана на 
Република Полша, правителството на Румъния, 
Министерството на отбраната на Република 
Словения, правителството на Кралство Швеция 
и Департамента по отбрана на Съединените 
американски щати относно способности за стра-
тегически въздушни превози 39/2; Закон за – на 
Стандарт ното споразумение за нивото на обслуж-
ване между Службата по наркотиците и прес-
тъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпо-
ративни приложения – Виена (EAC-VN), и Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ – Репу-
блика България, за предоставяне на услуги за 
информационно-комуникационни технологии, 
свързани с инсталирането и поддръжката на 
приложението на ООН goAML, подписано на 9 
декември 2020 г. за Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ и на 18 февруари 2021 г. за 
Службата по наркотиците и престъпността на 
ООН 39/3; Закон за – на Споразумението между 
правителството на Република България и прави-
телството на Република Финландия за прекра-
тяването на Договора между правителството на 
Република България и правителството на Репу-
блика Финландия за насърчаване и защита на 
инвестициите, подписан на 3 октомври 1997 г. в 
Пловдив, сключено чрез размяна на ноти на 4 
ноември 2021 г. 39/3; Закон за – на Споразуме-
нието за европейска кооперираща държава меж-
ду правителството на Република България и 
Европейската космическа агенция 45/2; Закон 
за – на Многостранната конвенция за прилагане 
на мерки, свързани с данъчните спогодби, за 
предотвратяване свиването на данъчната основа 

и прехвърлянето на печалби 47/2; Закон за – на 
Споразумението за извършване на Икономически 
преглед на Република България между Републи-
ка България, от една страна, и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие, от 
друга страна 47/25; Закон за изменение на Зако-
на за – на Европейската социална харта (реви-
зирана) 47/25; Закон за – на Споразумението 
между Република България и Република Австрия 
за прекратяване на Договора между Република 
България и Република Австрия за взаимно на-
сърчаване и защита на инвестициите, подписан 
на 22 януари 1997 г. в София 47/25; Закон за – на 
Споразумението между Министерството на от-
браната на Република България и Министерство-
то на националната отбрана на Република Гърция 
относно осигуряване на поддръжка на гръцко 
военно формирование във връзка с изпълнение-
то на мисия на морската патрулна авиация 56/12; 
Закон за – на Тристранно споразумение за даре-
ние на ваксини срещу COVID-19, произведени от 
АстраЗенека, между Република България, Ис-
лямска република Иран и АстраЗенека и на 
Двустранно споразумение за дарение на ваксини 
срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, 
между Република България и Ислямска републи-
ка Иран 56/12; Закон за – на протоколите към 
Северноатлантическия договор относно присъе-
диняването на Република Финландия и Кралство 
Швеция 57/2; Закон за – на Споразумението за 
финансиране по Механизма за възстановяване и 
устойчивост между Комисията и Република Бъл-
гария 57/2; Закон за – на Меморандума за раз-
бирателство между правителството на Републи-
ка България и Европейската банка за възстано-
вяване и развитие относно подкрепа за изпълне-
ние на проекти, финансирани чрез Европейски-
те фондове за периода 2021/2027 г., включително 
Плана за възстановяване и устойчивост 58/4; 
Закон за – на подписаното на 6 април 2022 г. в 
София Споразумение между правителството на 
Република България и правителството на Швеция 
за прекратяване на Договора между правител-
ството на Репуб лика България и правителството 
на Кралство Швеция за взаимно насърчаване и 
защита на инвестициите, подписан в София на 
19 април 1994 г. 61/7; Закон за – на международен 
договор за Изменение и допълнение № 1 към 
Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) 
BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с  
тях поддръжка“ 62/4; Закон за – на Меморандума 
за разбирателство относно подкрепа за проекти 
на ЕС между правителството на Република Бъл-
гария и Европейската инвестиционна банка 62/12; 
Закон за – на Рамковото споразумение за парт-
ньорство и подкрепа между правителството на 
Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие 62/12; Закон за – на 
Допълнението на Споразумението за заем меж-
ду Европейския съюз като заемодател и Репуб лика 
България като заемополучател 93/3; Закон за – на 
Протокола за изменение на Спогодбата между 
Република България и Федерална република 
Германия за избягване на двойното данъчно 
облагане и на отклонението от облагане с данъ-
ци на доходите и имуществото, подписана на 
25 януари 2010 г., подписан в София на 21 юли 
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2022 г. 96/3; Закон за – на Споразумение за смет-
ка между Министерството на отбраната на Репуб-
лика България и Федералната резервна банка на 
Ню Йорк и на Споразумение относно определе-
ни сметки, свързани с финансиране на чуждес-
транни военни продажби от правителството на 
Република България, между Министерството на 
отбраната на Република България, Агенцията на 
Департамента по отбрана на САЩ за сътрудни-
чество в областта на сигурността и Федералната 
резервна банка на Ню Йорк 96/3; Закон за – на 
Международен договор (LOA) BU-D-SAD „При-
добиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 
70, боеприпаси, средства за обучение, средства 
за поддръжка, резервни части, първоначална 
поддръжка и обучение за Българските Военно-
въздушни сили“ и на Международен договор 
(LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система 
за разпределение на информация – Съвместна 
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свър-
зана с нея поддръжка и оборудване“ 96/4; Закон 
за – на Изменение № 1 на Споразумението за 
предоставяне на помощни услуги в подкрепа на 
изготвянето на Планове за управление на реч-
ните басейни и на Планове за управление на 
риска от наводнения за Република България 
между Министерството на околната среда и во-
дите и Международната банка за възстановяване 
и развитие от 26 юни 2018 г. 97/3; Закон за – на 
Меморандума за разбирателство за стратегическо 
партньорство между правителството на Републи-
ка България и правителството на Обединените 
арабски емирства 102/6; Закон за – на Рамково-
то споразумение между правителството на Репу-
блика България и Федералния съвет на Конфе-
дерация Швейцария относно изпълнението на 
Втория швейцарски принос към избрани държа-
ви – членки на Европейския съюз, за намалява-
не на икономическите и социалните различия в 
Европейския съюз 102/6; Закон за – на Споразу-
мението между Министерството на отбраната на 
Република България и Министерството на от-
браната на Украйна относно безвъзмездно пре-
доставяне на въоръжение, техника и боеприпаси 
102/13.

Регистри, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № Н-9 от 2018 г. за – , водени от 
Агенция „Митници“ 40/20.

Регистър БУЛСТАТ, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 16/2.

Ре гистър на банковите сметки и сейфове, Наред-
ба за изменение и допълнение на Наредба № 12 
от 29 септември 2016 г. за – 101/103.

Регламент Дъблин, ПМС № 126 за изменение 
и допълнение на Наредбата за отговорността и 
координацията на държавните органи, осъществя-
ващи действия по прилагането на – и Регламент 
Евродак, приета с ПМС № 332 на Министерския 
съвет от 2007 г. 46/56.

С
Сгради, Наредба № РД-02-20-3 за техническите 

изисквания към енергийните характеристики 
на – 92/9.

Семейни помощи, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за – за деца 102/11.

Служба „Военно разузнаване“, ПМС № 382 за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – , приет с ПМС № 316 
на Министерския съвет от 2020 г. 96/6.

Сокове от плодове, ПМС № 217 за приема-
не на Наредба за изиск ванията към – и някои 
сходни продукти, предназначени за консумация 
от човека 62/33.

Социални услуги, ПМС № 135 за приемане на 
Наредба за качеството на – 48/3; ПМС № 135 за 
приемане на Наредба за качеството на – (продъл-
жение от бр. 48) 49/3; ПМС № 135 за приемане 
на Наредба за качеството на – (продължение от 
брой 49) 50/2.

Социално подпомагане, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 102/12.

Специализиран експертен съвет по чл. 99, ал. 2 
от Закона за културното наследство, Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за 
структурния състав и организацията на работа 
на – 83/10.

Специалност „Право“, ПМС № 92 за изменение 
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. 39/7; 
ПМС № 165 за приемане на Наредба за единните 
държавни изисквания за придобиване на висше 
образование по – и професионална квалификация 
„юрист“ 55/2.

Спешна медицинска помощ, ПМС № 191 за въз-
лагане на „Хели Мед Сървиз“ – ЕАД, да извършва 
услуга от общ икономически интерес – полети за 
осигуряване на въздушен транспорт за нуждите 
на – , организирана от държавата при условия-
та и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на 
Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне 
на технически изисквания и административни 
процедури във връзка с въздушните операции 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от авиаци-
онен оператор със свидетелство за авиационен 
оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от 
главния директор на Главна дирекция „Граж-
данска въздухоплавателна администрация“, на 
територията на Република България 58/27; ПМС 
№ 201 за изменение на ПМС № 191 на Минис-
терския съвет от 2022 г. за възлагане на „Хели 
Мед Сървиз“ – ЕАД, да извършва услуга от общ 
икономически интерес – полети за осигуряване 
на въздушен транспорт за нуждите на – , орга-
низирана от държавата при условията и по реда 
на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 
5 октомври 2012 г. за определяне на технически 
изисквания и административни процедури във 
връзка с въздушните операции в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от авиационен оператор 
със свидетелство за авиационен оператор и SPA.
HEMS одобрение, издадено от главния директор на 
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“, на територията на Република 
България 61/30.

Спешни повиквания, Правила за определяне на 
условията и реда за предоставяне на информация 
за местоположението на потребителите и данни 
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за крайния ползвател от предприятията, предос-
тавящи междуличностни съобщителни услуги с 
номера при – 12/158.

Споразумение, – за сътрудничество за общата 
среда за обмен на информация (Споразуме-
ние CISE) като основа за водене на преговори 
3/3; – между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Черна гора за сътруд-
ничество в областта на образованието 4/1; – за 
сътрудничество в областта на образованието, 
научните изследвания и технологиите между 
правителството на Република България и пра-
вителството на Държавата Катар 16/27; – между 
Министерството на образованието и науката 
на Република България и Министерст вото на 
висшето образование на Република Куба за съ-
трудничество в областта на висшето образование 
16/29; Двугодишно – за сът рудничество между 
Министерство то на здравеопазването на Репуб-
лика Бъл  гария и Регионалния офис за Европа 
на Световната здравна организация (СЗО) за 
2022/2023 г. 23/149; – за заем между Европейския 
съюз като заемодател и Република България като 
заемополучател 26/8; – между Република Бълга-
рия и Международната банка за възстановяване и 
развитие за изменения на заемните споразумения 
на Република България с Международната банка 
за възстановяване и развитие, свързани с отте-
глянето на Банката от използването на ЛИБОР 
като референтен лихвен процент, съдържащо се 
в уведомление на Световната банка от 11 август 
2021 г. и писмо-отговор на Република България 
от 4 февруари 2022 г. 31/11; – за безвъзмездна 
финансова помощ между правителството на Ре-
публика България и Международната асоциация 
за развитие относно деветнадесетото захранване 
на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на 
писма от 1 и 2 ноември 2021 г. 36/35; – по оценка 
на въздей ствието върху околната среда (ОВОС) и 
стратегическа екологична оценка (СЕО) в тран-
сграничен контекст между Министерството на 
околната среда и водите на Република България 
и Министерството на защитата на околната среда 
на Република Сърбия 39/8; – за предоставяне на 
доброволна целева вноска между Министерството 
на правосъдието на Република България и Съ-
вета на Европа 41/46; – между правителството 
на Република България и правителството на 
Република Финландия за прекратяването на 
Договора между правителството на Република 
България и правителството на Република Фин-
ландия за насърчаване и защита на инвестици-
ите, подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив, 
сключено чрез размяна на ноти на 4 ноември 
2021 г. 45/18; – за извършване на Икономически 
преглед на Репуб лика България между Републи-
ка България, от една страна, и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие, от 
друга страна 58/31; – между правителството на 
Република България и правителството на Репуб-
лика Гърция за регламентиране на железопътния 
транс граничен трафик, подписано на 26 фев руари 
2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция 
60/20; – между Република България и Република 
Австрия за прекратяване на Договора между 
Репуб лика България и Република Австрия за вза-
имно насърчаване и защита на инвестициите, по-

дписан на 22 януари 1997 г. в София 61/31; – между 
правителс т вото на Република България и пра-
вителството на Съединените американски щати 
относно изискването за писмена договореност за 
неотговарящите на условията по Закона на Лейхи 
подразделения на силите за сигурност 64/23; – за 
сътрудничество по техническата поддръжка на 
фарватера на река Дунав между Министерство-
то на транспорта и съобщенията на Република 
България и Министерството на строителството, 
транспорта и инфраструктурата на Република 
Сърбия 76/19; – между правителството на Репуб-
лика България и правителството на Швеция за 
прекратяване на Договора между правителството 
на Република България и правителството на Крал-
ство Швеция за взаимно насърчаване и защита 
на инвестициите, подписан в София на 19 април 
1994 г. 78/170; – за сътрудничество във военната 
област между Министерството на отбраната на 
Репуб лика България и Генералния щаб на Репуб-
лика Турция 87/26; – между правителството на 
Република България и правителството на Румъния 
за откриването на държавната българо-румънска 
граница на международен граничен контролно-
пропускателен пункт Русе – Гюргево – ферибот, 
подписано на 29 април 2022 г. в гр. Букурещ 
90/54; Рамково – за партньорство и подкрепа 
между правителството на Република България 
и Международната банка за възстановяване и 
развитие 91/4; Техническо – между Министер-
ството на отбраната на Република България и 
Министерството на отбраната на Италианската 
република относно мерките по усилена бдителност 
на НАТО (eVA) в България и предоставянето на 
поддръжка от страната домакин (HNS) и дру-
ги отговорности 93/21; Многостранно – между 
компетентните органи за автоматичен обмен на 
информация за доходи, получени чрез цифрови 
платформи 100/58; – между Министерството на 
образованието и науката на Република България 
и Министерството на образованието и профе-
сионалното обучение на Кралство Испания за 
сътрудничество относно паралелките с училищен 
учебен план за профилирано образование с интен-
зивно изучаване на испански език в българските 
профилирани гимназии и средни училища 102/76.

Спортни обекти, Наредба за изменение на На-
редба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане 
на изграждането и обновяването на, – държавна 
и общинска собственост 75/29.

Стартъп виза, ПМС № 318 за приемане на 
Наредба за условията и реда за издаване, удъл-
жаване и отнемане на удостоверение за високо-
технологичен и/или иновативен проект, наречен 
„ – “ 82/6.

Стипендии, ПМС № 99 за изменение на ПМС 
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за усло-
вията и реда за предоставяне на – на студентите, 
докторантите и специализантите от държавните 
висши училища и научни организации 41/30.

Стоманени  конструкции, Наредба № РД-02-20-1 
за изпълнение на – 83/11.

Студенти, ПМС № 141 за изменение и допъл-
нение на Наредбата за държавните изисквания за 
приемане на – във висшите училища на Република 
България, приета с ПМС № 79 на Министерския 
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съвет от 2000 г. 49/134; ПМС № 372 за изменение 
и допълнение на ПМС № 64 на Министерския 
съвет от 2016 г. за условията и реда за утвър-
ждаване на броя на приеманите за обучение – и 
докторанти в държавните висши училища и за 
приемане на Списък на приоритетните професи-
онални направления и на Списък на защитените 
специалности 95/4.

Студентски общежития и столове, ПМС № 32 
за допълнение на Наредбата за ползване на – , 
приета с ПМС № 235 на Министерския съвет от 
2008 г. 24/3.

Съвет за електронно управление, ПМС № 38 
за създаване на – при Министерския съвет 26/5.

Съвет за криминологични изследвания, ПМС 
№ 317 за създаване на – и за приемане на пра-
вилник за неговата дейност 82/3.

Съвет за партньорство към Висшия съдебен 
съвет, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. за организа-
цията и дейността на – 14/20.

Съвет за развитие, ПМС № 68 за изменение 
и допълнение на ПМС № 110 на Министерския 
съвет от 2010 г. за създаване на – при Министер-
ския съвет 34/23.

Съвместни действия, Инструкция № 8121з-799 
за реда за организиране и провеждане на – от 
служители на Министерството на вътрешните 
работи и Комисията за енергийно и водно регу-
лиране 54/104.

Съдебна власт, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за – 32/5; 62/4; Наредба за до-
пълнение на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. 
за конкурсите за магистрати и за избор на адми-
нистративни ръководители в органите на – 77/7.

Съдебна реформа, ПМС № 237 за изменение 
и допълнение на ПМС № 240 на Министерския 
съвет от 2019 г. за създаване на Национален ме-
ханизъм за мониторинг на борбата с корупцията 
и организираната престъпност, – и върховенство 
на закона и на Съвет за координация и сътруд-
ничество 62/88.

Съдебни заседатели, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 7 от 28.09.2017 г. 
за – 78/172.

Съдебно изпълнение, Наредба № Н-1 за инфор-
мационната система на – 7/8. 

Т
Такси, ПМС № 25 за изменение и допълнение 

на Тарифа № 1 към Закона за държавните – за – , 
събирани от съдилищата, прокуратурата, следстве-
ните служби и Министерството на правосъдието, 
приета с ПМС № 167 на Министерския съвет от 
1992 г. 20/13; ПМС № 118 за допълнение на Мето-
диката за изчисляване на инфраструктурните – , 
събирани от управителя  на железопътната инфра-
структура, приета с ПМС № 92 на Министерския 
съвет от 2012 г. 44/4; ПМС № 142 за изменение на 
Тарифата за – , които се събират за преминаване 
и ползване на републиканската пътна мрежа, 
приета с ПМС № 370 на Министерския съвет от 
2019 г. 49/134; ПМС № 151 за допълнение на Та-
рифа № 5 за – , които се събират в системата на 
Министерството на транспорта и съобщенията, 
одобрена с ПМС № 81 на Министерския съвет 

от 2000 г. 53/8; ПМС № 218 за приемане на Та-
рифа за – , които се събират от Изпълнителната 
агенция по лозата и виното 62/38; ПМС № 304 
за изменение на Методиката за изчисляване на 
инфраструктурните – , събирани от управителя 
на железопътната инфраструктура, приета с ПМС 
№ 92 на Министерския съвет от 2012 г. 79/49; На-
редба за изменение и допълнение на Наредба № 40 
от 1 декември 2020 г. за определяне на размера 
на – за покриване на административните разходи 
на Българската народна банка, произтичащи от 
функциите по надзор и преструктуриране 83/92; 
ПМС № 362 за изменение и допълнение на Тари-
фата за – , които се събират по Закона за лекар-
ствените продукти в хуманната медицина, приета 
с ПМС № 296 на Министерския съвет от 2007 г. 
90/40; ПМС № 487 за изменение и допълнение 
на Тарифата за – , които се събират по Закона 
за експортния контрол на продукти, свързани с 
отбраната, и на изделия и технологии с двойна 
употреба, приета с ПМС № 138 от 2012 г. 104/13; 
ПМС № 495 за изменение на Тарифата за – , 
които се събират за преминаване и ползване на 
републиканската пътна мрежа, приета с ПМС 
№ 370 на Министерския съвет от 2019 г. 104/17.

Територии и устройствени зони, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 
декември 2003 г. за правила и нормативи за ус-
тройство на отделните видове – 84/20.

Техничес ки колеж – София, ПМС № 136 за преоб-
разуване на Обединения технически колеж – Со-
фия, и на Техническия колеж – Казанлък, в – , в 
структурата на Техническия университет – София 
48/120. 

Транспорт, ПМС № 26 за създаване на наци-
онален координационен механизъм за преглед 
на проектната готовност, приоритизиране и 
мониторинг на изпълнението на проектите в 
сектор – , отговарящи на условията за финанси-
ране по Кохезионния фонд съгласно Рег ламент 
(ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Механизъм за свързване 
на Европа (МСЕ) и за отмяна на регламенти (ЕС) 
№ 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 21/2.

Треньорски кадри, Наредба за изменение на 
Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за – 15/83; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 
4.02.2019 г. за – 94/37.

Труд, Наредба за изменение на Наредба № 4 
от 2017 г. за нормиране и заплащане на – 35/28; 
71/9; Инструкция за допълнение на Инструкция 
№ 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата 
за категоризиране на – при пенсиониране 86/23; 
Закон за изменение и допълнение на Закона за 
здравословни и безопасни условия на – 100/2.

Туристически сектор, ПМС № 1 за изменение 
на ПМС № 405 на Министерския съвет от 2021 г. 
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 противоепи-
демични мерки 3/2.

Туроператори, ПМС № 2 за изменение на 
ПМС № 427 на Министерския съвет от 2021 г. 
за определяне на условията, критериите, реда и 
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размера на средствата по схема за предоставяне 
на безвъзмездни средства на – за възстановяване 
на средства от клиенти по нереализирани  пъту-
вания вследствие на COVID-19 3/2.

Търгове, ПМС № 358 за приемане на Наредба за 
условията и реда за провеждане на – за възмездно 
учредяване право на строеж върху недвижими 
имоти – частна държавна собственост, в управ-
ление на Министерството на отбраната 90/33.

Търговия, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за статистика на вътрешнообщност-
ната – със стоки 61/2.

Търговско дружество, ПМС № 163 за одобряване 
на промени по бюджета на Министерския съвет 
за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала 
на – 54/22; ПМС № 168 за изменение и допълне-
ние на Наредбата за електронната платформа за 
продажба на имоти – частна държавна собстве-
ност, и на имоти – собственост на – с повече от 
50 на сто държавно участие в капитала или – , 
чиито дялове или акции са собственост на – с 
повече от 50 на сто държавно участие в капитала, 
приета с ПМС № 243 на Министерския съвет от 
2019 г. 55/8; ПМС № 173 за одобряване на проме-
ни по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на – 56/45; ПМС № 192 за одобряване 
на промени по бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка 
с образуване на – 58/30; ПМС № 202 за измене-
ние на ПМС № 192 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на транспорта и съобщенията за 
2022 г. във връзка с образуване на – 61/30; ПМС 
№ 310 за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на транспорта и съобщенията 
за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала 
на – 80/15; ПМС № 311 за одобряване на промени 
по бюджета на Министерството на регионално-
то развитие и благо устройството за 2022 г. във 
връзка с увеличаване капитала на – 81/2; ПМС 
№ 323 за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 2022 г. 
във връзка с увеличаване капитала на – 83/2; ПМС 
№ 425 за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на здраве опазването за 2022 г. 
във връзка с увеличаване капитала на – 101/42; 
ПМС № 443 за одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на образованието и науката 
за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала 
на – 101/59; ПМС № 466 за одобряване на проме-
ни по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на – 102/67; ПМС № 476 за одобряване 
на промени по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на – 102/72; ПМС № 477 за одобряване 
на промени по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване 
капитала на – 102/72; ПМС № 481 за одобрява-
не на промени по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2022 г. във връзка с 
увеличаване капитала на – 102/74; ПМС № 482 
за одобряване на промени по бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването за 2022 г. във 
връзка с увеличаване капитала на – 102/75; ПМС 

№ 488 за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2022 г. 
във връзка с увеличаване капитала на – 104/14.

У
Униформено облекло, Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. 
за – и работното облекло за служебно ползване 
в Министерството на вътрешните работи 91/13.

Употреба на физическа сила и помощни средства, 
Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-418 
от 14 март 2017 г. за реда за – от служителите 
на Министерството на вътрешните работи 41/54.

Урбанизирани територии, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. 
за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на – 79/51.

Учебен план, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за – 69/23.

Учебни разписания, Наредба за изменение на 
Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания 
при изготвяне и спазване на седмичните –  69/22.

Учебници, ПМС № 90 за изменение и допъл-
нение на ПМС № 79 на Министерския съвет от 
2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на 
познавателни книжки, – и учебни комплекти 39/6.

Ученици, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и 
преместване на – в училищата по изкуствата 
16/30; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и премест-
ване на деца и – в училищата по култура 18/126; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием 
и специализирана подготовка на – в спортните 
училища 30/35; Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване 
на резултатите от обучението на – 43/47; Наредба 
за допълнение на Наредба № 2 от 12.08.2016 г. 
за приемане и преместване на – в училищата 
по изкуствата 49/154; Наредба за изменение на 
Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда 
за организиране и провеждане на тренировъч-
на и състезателна дейност на децата и – извън 
учебния план 58/35.

Училищно образование, Наредба за допълнение 
на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на 
дейностите в – 26/23; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за 
организация на дейностите в – 69/27.

Ф
Фармако-терапевтично ръководство, Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 
19.09.2019 г. за приемане на – по клинична хема-
тология 2/13; Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за 
приемане на – по медицинска онкология 38/45; 
96/32; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане 
на – по ревматология 38/45; 102/110; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 10 
от 10.10.2019 г. за приемане на – по детска кли-
нична хематология и онкология 68/11; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
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2 април 2020 г. за приемане на – по педиатрия –  
детска кардиология 76/21; Наредба № 1 за прие-
мане на – по акушерство и гинекология 100/63; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 15 от 21.11.2019 г. за приемане на – за лечение 
на гастроентерологичните заболявания 102/112.

Финансови инструменти, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за пазарите на – 25/32; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 58 от 28.02.2018 г. за изиск ванията за защита 
на – и паричните средства на клиенти, за управ-
ление на продук ти и за предоставяне или полу-
чаване на възнаграждения, комисиони, други 
парични или непарични облаги 49/155.

Фонд за компенсиране на инвеститорите, Пра-
вилник за изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на – 84/14.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, ПМС 
№ 359 за изменение и допълнение на ПМС № 190 
на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на 
детайлни правила за допустимост на разходите 
по – и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 
от 2014 г. до 2020 г. 90/36.

Х
Хазарт, Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № Н-4 от 2021 г. за подлежащите 
на вписване обстоятелства, условията и реда за 
водене и поддържане на регистрите по Закона 
за – , както и предоставяните електронни услу-
ги 25/81; Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 61/8.

Хора с увреждания, Наредба № Н-3 за условията 
и реда за осъществяването и контрола на дей-
ностите по предоставяне, ползване и ремонт на 
помощни средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия за – 49/146; ПМС № 144 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 65 на 
Министерския съвет от 2019 г. 50/144; Наредба за 
отменяне на Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. 
за условията и реда за осъществяване и контрол 
на дейностите по предоставяне и ремонт на по-
мощни средства, приспособления, съоръжения и 
медицински изделия за – 50/150.

Храни, ПМС № 42 за приемане на Наредба за 
изискванията към използването на екстракци-
онни разтворители при производството на – и 

хранителни съставки 27/3; ПМС № 145 за прие-
мане на Наредба за изискванията към прерабо-
тените – на зърнена основа и към детските – , 
предназначени за кърмачета и малки деца 51/34; 
Наредба за отменяне на Наредба № 5 от 2015 г. 
за определяне на максимално допустимите ко-
личества на някои замърсители в – , на Наредба 
№ 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане 
на проби от – и на Наредба № 47 от 2004 г. за 
изискванията към хранителните добавки 56/48; 
Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 2006 г. 
за употребата на определени епоксидни деривати 
при производството на материали и предмети, 
предназначени за контакт с – 57/17.

Ц

Ценни книжа, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 31 от 4.10.2007 г. за сетълмент 
на държавни – 22/86; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за 
изис к ванията към дейността на цент ралните 
депозитари на – , централния регистър на – и 
други лица, осъществяващи дейности, свързани 
със сетълмента на – 37/116; Закон за изменение 
и допълнение на Закона за публичното предла-
гане на – 51/9.

Централен кредитен регистър, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 22 от 16 юли 
2009 г. за – 101/102.

Централен орган за покупки, ПМС № 62 за 
изменение и допълнение на ПМС № 385 на Ми-
нистерския съвет от 2015 г. за дейността на – за 
нуждите на органите на изпълнителната власт 33/9.

Централно военно окръжие, Правилник за ус-
тройството и дейността на – 48/125.

Ш
Шум, 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, гранич-
ните стойности на показателите за – в околната 
среда, в помещенията на жилищни и обществени 
сгради, в зони и територии, предназначени за 
жилищно строителство, рекреационни зони и 
територии и зони със смесено предназначение, 
методите за оценка на стойностите на показатели-
те за – и на вредните ефекти от – върху здравето 
на населението 24/5.

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Решение № 4603 от 13 май 2022 г. по адм. д. № 572 от 2022 г., оставено в сила с Решение 
№ 11573 от 14 декември 2022 г. по адм. д. № 6334 от 2022 г., Върховният административен съд отме-
ня разпоредбата на т. 4, буква „а“ в частта „с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.“ от Заповед 
№ АД-850-05-203 от 27.09.2018 г. на председателя на Народното събрание на Република България (ДВ, 
бр. 81 от 2018 г.).

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900


