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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Данъчно- 
осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, 
бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 
73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 
53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 
от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 
94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 
от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., 
бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; 
Решение № 2 на Конституционния съд от 
2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 
105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., 
бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 
63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 
и 98 от 2018 г. и бр. 17, 64, 83 и 96 от 2019 г.) 

§ 1. В глава шестнадесета „Особени про-
изводства“ се създава раздел VII „Особени 
правила за автоматичния обмен на инфор-
мация за трансгранични данъчни схеми“ с 
чл. 143ю – 143я4:

„Раздел VII
Особени правила за автоматичния обмен на 
информация за трансгранични данъчни схеми

Предмет, обхват и компетентен орган
Чл. 143ю. (1) Този раздел урежда реда за 

осъществяване на административно сътрудни-
чество чрез автоматичен обмен на информация 
за трансгранични данъчни схеми.

(2) Автоматичният обмен на информация 
по този раздел е системното предоставяне на 
предварително определена информация на 
държавите – членки на Европейския съюз, 
без отправено искане, на определен интервал 
от време.

(3) Изпълнителният директор на Наци-
оналната агенция за приходите обменя с 
компетентните органи на държавите членки 
информация за трансгранични данъчни схе-

ми, получена съгласно чл. 143я¹ и чл. 143я². 
Информацията включва данните по чл. 143я³, 
ал. 1 и 2.

(4) Автоматичният обмен на информация 
и предоставянето на информация от задъл-
жените лица по този раздел се прилагат по 
отношение на данъците, предвидени в чл. 143б.

(5) Информацията по ал. 3 се обменя в 
срок до един месец считано от края на три-
месечието, през което е предоставена, като се 
използва стандартен формуляр. Информацията 
може да се обменя на всеки официален език 
на Европейския съюз, като се съобразяват 
приетите от Европейската комисия езикови 
правила.

Подлежаща на предоставяне информация 
за трансгранични данъчни схеми

Чл. 143я. (1) За целите на автоматичния 
обмен на информация се предоставя инфор-
мация за трансграничните данъчни схеми с 
потенциален риск от избягване на данъчно 
облагане, които попадат в поне една от ка-
тегориите, предвидени в ал. 4.

(2) Трансгранична данъчна схема е схема, 
която засяга повече от една държава членка 
или държава членка и трета държава, когато 
е изпълнено поне едно от следните условия:

1. не всички участници в схемата са мест-
ни лица за данъчни цели на една и съща 
юрисдикция;

2. един или повече от участниците в схема-
та са едновременно местни лица за данъчни 
цели на повече от една юрисдикция;

3. един или повече от участниците в схе-
мата извършват стопанска дейност в друга 
юрисдикция чрез място на стопанска дейност 
или определена база и схемата обхваща част 
или цялата стопанска дейност на мястото на 
стопанска дейност или определената база;

4. един или повече от участниците в схе-
мата извършват дейност в друга юрисдикция, 
без да са местни лица за данъчни цели или 
да формират място на стопанска дейност или 
определена база в тази юрисдикция;

5. схемата може да има въздействие върху 
автоматичния обмен на информация или 
определянето на действителния собственик.

(3) Трансграничната данъчна схема може 
да включва договореност, споразумение, 
уговорка, съгласие, становище, схема, план, 
трансакция или поредица от такива. Данъчната 
схема може да се състои от няколко части 
или няколко етапа на изпълнение.

(4) Трансграничните данъчни схеми с 
потенциален риск от избягване на данъчно 
облагане са следните категории:

1. схема, при която данъчно задълженото 
лице или друг участник в нея се задължава да 
спазва условие за поверителност, което може 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  3   

да изисква да не се разкрива пред други кон-
султанти или пред данъчни органи начинът, 
по който схемата може да осигури данъчно 
предимство;

2. схема, при която консултантът има право 
да получи възнаграждение под каквато и да 
е форма и това възнаграждение е определено 
в зависимост от:

а) размера на данъчното предимство, про-
изтичащо от схемата, или

б) това дали е получено данъчно предимство 
в резултат от схемата; това включва и уговор-
ка консултантът да възстанови частично или 
изцяло възнаграждението, когато очакваното 
данъчно предимство, произтичащо от схемата, 
не е било частично или напълно постигнато;

3. схема, при която има стандартизирана 
в значителна степен документация и/или 
структура и която е достъпна за повече от 
едно данъчно задължено лице, без да е не-
обходимо да бъде съществено променяна за 
целите на прилагането;

4. схема, при която участник в нея пред-
приема целенасочени действия за придобиване 
на дружество, което формира данъчни загуби, 
за прекратяване на основната му дейност 
и за използване на загубите за намаляване 
на данъчните си задължения, включително 
чрез прехвърляне на тези загуби към друга 
юрисдикция или чрез ускорено използване 
на тези загуби;

5. схема, която предвижда резултат, рав-
ностоен на преквалифициране, преобразуване 
или превръщане на доход в имущество, ка-
питал, дарение или друг вид доход, които се 
облагат с по-ниска ставка или са освободени 
от данъчно облагане;

6. схема, която включва последователни 
сделки, при които се прехвърлят средства с 
цел обратното им връщане чрез участието на 
едно или повече междинни образувания, които 
нямат друга основна стопанска функция, или 
използването на сделки, които взаимно се 
компенсират или обезсилват или имат друг 
подобен резултат;

7. схема, която включва трансгранични 
плащания, представляващи признати за да-
нъчни цели разходи, между две или повече 
свързани предприятия, когато е изпълнено 
най-малко едно от следните условия:

а) получателят не е местно лице за данъч-
ни цели на нито една данъчна юрисдикция;

б) получателят е местно лице за данъчни 
цели на юрисдикция, която:

аа) не налага корпоративен данък или на-
лага корпоративен данък с нулева или почти 
нулева ставка, или

бб) е включена в списък с трети юрис-
дикции, които са били оценени съвместно от 
държавите членки или в рамките на Орга-

низацията за икономическо сътрудничество 
и развитие като юрисдикции, неоказващи 
съдействие за данъчни цели;

в) плащането е напълно освободено от 
данъчно облагане в юрисдикцията, в която 
получателят е местно лице за данъчни цели;

г) за плащането се прилага преференциа-
лен данъчен режим в юрисдикцията, в която 
получателят е местно лице за данъчни цели;

8. схема, при която се предвижда приспа-
дане на разход за амортизация на един и същ 
актив в повече от една юрисдикция;

9. схема, при която се иска избягване на 
двойното данъчно облагане по отношение на 
един и същ елемент на доход или имущество 
в повече от една юрисдикция;

10. схема, която включва прехвърляне 
на активи и е налице съществена разлика в 
сумите, които се приемат като дължима на-
срещна престация за активите в засегнатите 
юрисдикции;

11. схема, която може да доведе до нама-
ляване или заобикаляне на задълженията за 
предоставяне на информация съгласно глава 
шестнадесета, раздел ІІІа, аналогични разпо-
редби в законодателството на други държави 
членки или юрисдикции или споразумения 
за автоматичен обмен на информация за фи-
нансови сметки, или при която се използва 
липсата на такова законодателство или спо-
разумения, включително чрез:

а) използване на сметка, продукт или ин-
вестиция, които не са или за които се твърди, 
че не са финансова сметка, но които имат 
характеристики, по същество сходни с тези 
на финансова сметка;

б) прехвърляне на финансови сметки или 
активи към юрисдикции или използването 
на юрисдикции, които не са задължени да 
извършват автоматичен обмен на информация 
за финансови сметки с държавата, на която 
данъчно задълженото лице е местно лице за 
данъчни цели;

в) преквалифициране на доходи или капи-
тал в продукти или плащания, които не са 
предмет на автоматичен обмен на информация 
за финансови сметки;

г) прехвърляне или преобразуване на фи-
нансова институция или финансова сметка, 
или на съдържащите се в тях активи, във 
финансова институция или във финансова 
сметка, или активи, за които не се предоставя 
информация по реда на автоматичния обмен 
на информация за финансови сметки;

д) използване на правни образувания, до-
говорености или структури, които заобикалят 
или за които се счита, че заобикалят предос-
тавянето на информация за един или повече 



СТР.  4  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

от титулярите на сметки или контролиращи-
те лица по реда на автоматичния обмен на 
информация за финансови сметки;

е) заобикаляне или възползване от слабо-
сти в процедурите за комплексна проверка, 
които финансовите институции прилагат, за 
да спазят задълженията си за предоставяне на 
информация за финансови сметки, включи-
телно използването на юрисдикции с неподхо-
дящи или неефективни режими за прилагане 
на законодателството в областта на мерките 
срещу изпирането на пари или с недостатъчни 
изисквания за прозрачност за юридическите 
лица или правните договорености;

12. схема, която включва верига с не-
прозрачна юридическа или действителна 
собственост с използването на лица, правни 
договорености или структури:

а) които не извършват съществена стопан-
ска дейност, която се изпълнява с необходимия 
персонал, оборудване, активи и помещения, и

б) които са учредени, управлявани, кон-
тролирани, установени или са местни лица 
за данъчни цели в юрисдикция, различна от 
юрисдикцията, на която са местни лица за да-
нъчни цели един или повече от действителните 
собственици на активи, притежавани от тези 
лица, правни договорености или структури, и

в) чиито действителни собственици по 
смисъла на Закона за мерките срещу изпира-
нето на пари или на аналогична разпоредба 
от законодателството на държава членка не 
могат да бъдат установени;

13. схема, която включва използването на 
едностранни правила за облекчени режими 
за целите на трансферното ценообразуване;

14. схема, която включва прехвърляне или 
предоставяне на трудни за оценяване нема-
териални блага за целите на трансферното 
ценообразуване;

15. схема, която включва вътрешногрупово 
трансгранично прехвърляне на функции и/
или рискове, и/или активи, ако прогнозира-
ната годишна печалба преди лихви и данъци 
на прехвърлителя или прехвърлителите през 
трите години след прехвърлянето се равнява 
на по-малко от 50 на сто от прогнозираната 
годишна печалба преди лихви и данъци на 
същия прехвърлител или прехвърлители, ако 
не беше извършено прехвърлянето.

(5) Независимо че трансгранична данъчна 
схема попада в една от категориите по ал. 4, 
т. 1 – 6 и т. 7, буква „б“, подбуква „аа“, букви 
„в“ и „г“, информация се предоставя само ко-
гато може да се установи, че основната полза 
или една от основните ползи, която предвид 
всички относими факти и обстоятелства 
данъчно задължено лице може с основание 

да очаква да извлече от трансграничната 
данъчна схема, е получаването на данъчно 
предимство.

(6) Наличието на някое от условията по 
ал. 4, т. 7, буква „б“, подбуква „аа“, букви 
„в“ и „г“ не може само по себе си да бъде 
основание за заключение, че основната полза 
или една от основните ползи е получаването 
на данъчно предимство.

Предоставяне на информация за трансгра-
нични данъчни схеми от консултант

Чл. 143я¹. (1) Информация за трансгранични 
данъчни схеми се предоставя на изпълнител-
ния директор на Националната агенция за 
приходите от консултант по трансгранична 
данъчна схема, когато консултантът:

1. е местно лице за данъчни цели на Ре-
публика България, или

2. има място на стопанска дейност или 
определена база в Република България, чрез 
които се предоставят услугите във връзка със 
схемата, или

3. е учреден или уреден съгласно законода-
телството на Република България, или

4. е вписан като член на съсловна или про-
фесионална организация, свързана с правни, 
данъчни или други консултантски услуги в 
Република България.

(2) Консултант е всяко лице, което изготвя, 
предлага на пазара, организира или управля-
ва прилагането или предоставя за прилагане 
трансгранична данъчна схема.

(3) Консултант е и всяко лице, което 
предвид относимите факти и обстоятелства 
и въз основа на наличната информация и 
експертни познания и опит, необходими за 
предоставянето на такъв вид услуги, знае или 
може основателно да се предполага, че знае, 
че е поело задължение да предостави пряко 
или чрез други лица помощ, съдействие или 
консултация по отношение на изготвянето, 
предлагането на пазара, организирането, уп-
равлението или предоставянето за прилагане 
на трансгранична данъчна схема по чл. 143я. 
Лицето може да представи доказателства, че не 
е знаело и може основателно да се предполага, 
че не е знаело, че е участвало в подлежаща на 
предоставяне трансгранична данъчна схема, 
като се позове на всички относими факти и 
обстоятелства, наличната информация и на 
своите експертни познания и опит.

(4) Когато за консултант е налице задълже-
ние за предоставяне на информация за една и 
съща данъчна схема в две или повече държави 
членки, информацията се предоставя само на 
компетентния орган на една държава членка, 
която се определя в следната последователност:

1. държавата членка, в която консултантът 
е местно лице за данъчни цели;

2. държавата членка, в която консултантът 
има място на стопанска дейност или опреде-
лена база, чрез които се предоставят услугите 
във връзка със схемата;
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3. държавата членка, в която консултантът 
е учреден или чието право го урежда;

4. държавата членка, в която консултантът 
е вписан като член на съсловна или профе-
сионална организация, свързана с правни, 
данъчни или други консултантски услуги.

(5) В случаите по ал. 4 консултант предос-
тавя информация на изпълнителния директор 
на Националната агенция за приходите, когато 
в поредността от държави членки по ал. 4 
Република България е на най-предна позиция.

(6) Консултант предоставя информация 
за трансгранична данъчна схема, която му е 
известна, притежава или се намира под не-
говия контрол, в срок до 30 календарни дни, 
считано от най-ранната от следните дати:

1. деня, следващ деня, в който данъчната 
схема е предоставена за прилагане;

2. деня, следващ деня, в който данъчната 
схема е готова в степен, която да позволява 
нейното прилагане;

3. датата, на която е извършена първата 
стъпка по прилагането на данъчната схема.

 (7) Освен по реда на ал. 6 консултант по 
ал. 3 предоставя информация за трансгранична 
данъчна схема в срок до 30 календарни дни 
считано от деня, следващ деня, в който е пре-
доставил пряко или чрез други лица помощ, 
съдействие или консултация по отношение на 
изготвянето, предлагането на пазара, органи-
зирането, управлението или предоставянето 
за прилагане на данъчната схема.

(8) След първоначалното предоставяне на 
информация по ал. 6 консултант по данъчна 
схема с типизирано съдържание предоставя 
на всеки три месеца актуална информация за 
схемата, станала му известна след предходното 
подаване на информация.

(9) Когато по трансгранична данъчна схема 
има повече от един консултант, задължението 
за предоставяне на информация е за всички 
консултанти, независимо че задължението 
може да възникне в различни държави членки.

(10) Консултант се освобождава от задъл-
жението за предоставяне на информация за 
трансгранична данъчна схема, когато:

1. разполага с доказателство, че друг кон-
султант е предоставил същата информация 
за данъчната схема;

2. разполага с доказателство, че е предос-
тавил информацията в друга държава членка 
съгласно ал. 4;

3. по закон е длъжен да пази тази ин-
формация като професионална тайна, освен 
когато данъчно задълженото лице е изразило 
съгласие за предоставянето є.

(11) Независимо че друг консултант е 
предоставил информация за трансгранична 
данъчна схема пред изпълнителния директор 
на Националната агенция за приходите или 
компетентен орган на друга държава член-
ка, консултант не се освобождава по ал. 10, 
т. 1 от задължението си за предоставяне на 
информация, когато схемата се състои от 

отделни части или етапи и всеки консултант 
разработва, предлага на пазара, организира, 
управлява, предоставя за прилагане, съответно 
оказва помощ, съдействие или консултация 
във връзка с тези дейности, за отделната част 
или етап от схемата.

(12) В случаите по ал. 10, т. 3 консултан-
тът е длъжен незабавно, но не по-късно от 
изтичането на 14 дни, считано от датата, на 
която за него възниква задължение за пре-
доставяне на информация, да уведоми другите 
консултанти по данъчната схема или, ако не 
са му известни такива – данъчно задължено-
то лице, за задължението им да предоставят 
информация по ал. 6, 7 и/или 8, съответно 
по чл. 143я². Срокът по ал. 6 тече от датата 
на уведомяването.

(13) Независимо от ал. 10, т. 3 и ал. 12 кон-
султантът е длъжен да уведоми изпълнителния 
директор на Националната агенция за при-
ходите за другите консултанти по данъчната 
схема или данъчно задълженото лице, които 
следва да предоставят информация, незави-
симо че за тях задължението за предоставяне 
може да възникне в друга държава членка.

Предоставяне на информация от данъчно 
задължено лице

Чл. 143я². (1) Информация за трансгранич-
на данъчна схема се предоставя от данъчно 
задължено лице в един от следните случаи:

1. когато по схемата няма консултант, 
включително когато схемата е създадена от 
служител на данъчно задълженото лице;

2. когато консултантът по схемата е ос-
вободен от задължението за предоставяне 
на информация по чл. 143я¹, ал. 10, т. 3 или 
аналогична разпоредба в законодателството 
на друга държава членка, за което данъчно 
задълженото лице е уведомено;

3. когато консултантът по схемата:
а) не е местно лице за данъчни цели на 

държава членка;
б) няма място на стопанска дейност или 

определена база в държава членка, чрез които 
се предоставят услугите във връзка с транс-
граничната данъчна схема;

в) не е учреден или уреден съгласно зако-
нодателството на държава членка;

г) не e вписан като член на съсловна или 
професионална организация, свързана с прав-
ни, данъчни или други консултантски услуги 
в държава членка.

(2) Данъчно задължено лице за целите на 
този раздел е всяко лице:

1. на което е предоставена за прилагане 
трансгранична данъчна схема, или

2. което има готовност да приложи транс-
гранична данъчна схема, или

3. което е изпълнило първата стъпка по 
прилагането на трансгранична данъчна схема.

(3) Данъчно задължено лице предоставя 
информация на изпълнителния директор на 
Националната агенция за приходите, когато то:
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1. е местно лице за данъчни цели в Репуб-
лика България, или

2. има място на стопанска дейност или 
определена база в Република България, които 
се ползват от данъчната схема, или

3. получава доходи или реализира печал-
ба в Република България, въпреки че не е 
местно лице за данъчни цели и няма място 
на стопанска дейност или определена база 
в Република България или в друга държава 
членка, или

4. упражнява дейност в Република Бълга-
рия, въпреки че не е местно лице за данъчни 
цели и няма място на стопанска дейност или 
определена база в Република България или в 
друга държава членка.

(4) Когато за данъчно задължено лице въз-
никне задължение за подаване на информация 
за трансгранична данъчна схема до компе-
тентните органи на повече от една държава 
членка, тази информация се подава само до 
компетентния орган на държавата, която се 
определя в следната последователност:

1. държавата членка, в която е местно лице 
за данъчни цели;

2. държавата членка, в която има място 
на стопанска дейност или определена база, 
които се ползват от схемата;

3. държавата членка, в която получава 
доходи или реализира печалба, въпреки че не 
е местно лице за данъчни цели и няма място 
на стопанска дейност или определена база в 
нито една държава членка;

4. държавата членка, в която упражнява 
дейност, въпреки че не е местно лице за 
данъчни цели и няма място на стопанска 
дейност или определена база в нито една 
държава членка.

(5) В случаите по ал. 4 данъчно задълженото 
лице предоставя информация на изпълнител-
ния директор на Националната агенция за 
приходите, когато в поредността от държави 
членки по ал. 4 Република България е на 
най-предна позиция.

(6) Когато за данъчно задълженото лице 
възникне задължение за подаване на инфор-
мация за трансгранична данъчна схема, то 
следва да подаде информацията в срок до 30 
календарни дни, считано от най-ранната от 
следните дати:

1. деня, следващ деня, в който данъчната 
схема е предоставена за прилагане;

2. деня, следващ деня, в който данъчната 
схема е готова в степен, която да позволява 
нейното прилагане;

3. датата, на която е извършена първата 
стъпка по прилагането на данъчната схема.

(7) Когато задължението за предоставяне 
на информация възникне за повече от едно 
данъчно задължено лице, включително когато 
задължението е възникнало в различни дър-
жави членки, информация за трансграничната 

данъчна схема се предоставя пред съответния 
компетентен орган от лицето, което е първо 
сред изброените в т. 1 и 2:

1. данъчно задълженото лице, което се 
е договорило с консултанта по съответната 
схема;

2. данъчно задълженото лице, което упра-
влява прилагането на схемата.

(8) Данъчно задълженото лице не предос-
тавя информация за трансгранична данъчна 
схема, когато разполага с доказателство, че:

1. е предоставило информацията в друга 
държава членка съгласно ал. 4, или

2. друго данъчно задължено лице е пре-
доставило същата информация за данъчната 
схема съгласно правилото на ал. 7.

Съдържание на подлежащата на предоста-
вяне информация за трансгранични данъчни 
схеми. Уникален номер

Чл. 143я³. (1) Информацията, която се пре-
доставя на изпълнителния директор на Нацио-
налната агенция за приходите по чл. 143я¹ или 
чл. 143я², трябва да съдържа следните данни, 
когато е приложимо:

1. идентификационни данни на консултанта/
консултантите и данъчно задълженото лице/
данъчно задължените лица, включително:

а) име;
б) дата и място на раждане (за физичес-

ките лица);
в) държава или юрисдикция, в която е 

местно лице за данъчни цели;
г) идентификационен номер за данъчни 

цели;
д) лицата, които са свързани предприя-

тия на данъчно задълженото лице, когато е 
необходимо;

2. описание на характеристиките на схемата 
по чл. 143я, ал. 4, поради които тя подлежи 
на предоставяне;

3. уникален номер на данъчната схема, 
когато предоставянето на информация по 
отношение на схемата не е първоначално;

4. обобщено съдържание на данъчната схема, 
включително посочване на наименованието, 
под което тя е позната, и общо описание на 
съответните стопански дейности или договоре-
ности, без да се разкрива търговска, промиш-
лена или професионална тайна или търговски 
процес, или информация, чието разкриване би 
противоречало на обществения ред;

5. датата, на която е била извършена или 
предстои да бъде извършена първата стъпка 
по прилагането на данъчната схема;

6. националните разпоредби, на които се 
основава данъчната схема;

7. стойност на данъчната схема;
8. посочване на държавите членки, които 

има вероятност да бъдат засегнати от данъч-
ната схема;
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9. идентификационни данни на всяко друго 
лице в държава членка, за което има вероят-
ност да бъде засегнато от данъчната схема, 
като се посочват държавите членки, с които 
това лице е свързано.

(2) За данъчни схеми с типизирано съ-
държание в случаите по чл. 143я¹, ал. 8 се 
предоставят данните по ал. 1, т. 1, 3, 5, 8 и 9.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се подава по 
електронен път по ред и във формат, утвърдени 
със заповед на изпълнителния директор на 
Националната агенция за приходите, която 
се публикува на интернет страницата на На-
ционалната агенция за приходите.

(4) При първоначалното предоставяне на 
информация за трансгранична данъчна схе-
ма се издава уникален номер, който служи 
за идентификация на схемата във всички 
държави членки. Консултант или данъчно 
задължено лице, извършили първоначално-
то предоставяне на информация за данъчна 
схема, уведомяват всеки друг консултант 
или данъчно задължено лице по схемата за 
издадения уникален номер.

(5) За всяко предоставяне на информация 
от консултант или данъчно задължено лице 
се издава уникален номер на оповестяване-
то, което е част от схема. Номерът служи за 
идентификация на конкретното предоставяне 
на информация във всички държави членки.

(6) Уникалните номера по ал. 4 и 5, както 
и съответните уникални номера, издадени в 
друга държава членка, се посочват като доказа-
телство по чл. 143я¹ и чл. 143я², че информация 
за схемата е предоставена от консултант или 
данъчно задължено лице.

(7) Данъчно задължените лица посочват в 
годишната данъчна декларация по чл. 92 от 
Закона за корпоративното подоходно облагане, 
съответно по чл. 50 от Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица, дали 
прилагат трансгранична данъчна схема и 
уникалния номер на схемата. Информацията 
се посочва в декларацията за всяка година, 
през която трансграничната данъчна схема 
има данъчен ефект за лицето.

Други разпоредби
Чл. 143я4. (1) Непредприемането на дейст-

вия от страна на органите по приходите 
във връзка с информация за трансгранична 
данъчна схема не представлява признаване 
на валидността на тази схема или нейното 
данъчно третиране.

(2) Изпълнителният директор на Наци-
оналната агенция за приходите организира 
контролната дейност на агенцията във връзка 
с изпълнението на задълженията за предоста-
вяне на информация за трансгранични данъчни 
схеми по реда на този раздел.

(3) По отношение на поверителността, 
разкриването и използването на информация 
за трансгранична данъчна схема се прилага 
съответно чл. 143п.

(4) Годишната оценка на ефективността 
на автоматичния обмен на информация за 
трансгранични данъчни схеми и информа-
ция за постигнатите практически резултати 
се предоставят на Европейската комисия 
във формата и при условията, посочени в 
чл. 143п, ал. 7.“

§ 2. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
„(3) Запорът върху безналични ценни 

книжа се налага чрез изпращане на запорно 
съобщение до централния регистър на ценни 
книжа, като едновременно с това се уведомява 
дружеството. Централният регистър на ценни 
книжа уведомява незабавно съответния цен-
трален депозитар на ценни книжа, при който 
са регистрирани ценните книжа, и съответния 
регулиран пазар за наложения запор.“

§ 3. В глава двадесет и осма се създава 
чл. 278г:

„Неизпълнение на задължение, свързано с 
предоставянето на информация за трансгра-
нична данъчна схема

Чл. 278г. (1) Лице, задължено да предостави 
информация за трансгранична данъчна схема 
по чл. 143я1 или чл. 143я2, което не изпълни 
задължението си, се наказва с глоба в размер 
от 2000 до 5000 лв. – за физическите лица, 
или с имуществена санкция в размер от 5000 
до 10 000 лв. – за юридическите лица или 
едноличните търговци.

(2) Лице, задължено да подаде информация 
за трансгранична данъчна схема по чл. 143я1 
или чл. 143я2, което предостави непълна или 
невярна информация по чл. 143я³, се наказва 
с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. – за фи-
зическите лица, или с имуществена санкция в 
размер от 2000 до 8000 лв. – за юридическите 
лица или едноличните търговци.

(3) Консултант, който не изпълни задълже-
нието си по чл. 143я¹, ал. 12, се наказва с глоба 
в размер от 2000 до 5000 лв. – за физическите 
лица, или с имуществена санкция в размер 
от 5000 до 10 000 лв. – за юридическите лица 
или едноличните търговци.

(4) Консултант, който не изпълни задъл-
жението си по чл. 143я¹, ал. 13, се наказва с 
глоба в размер от 200 до 800 лв. – за физи-
ческите лица, или с имуществена санкция в 
размер от 500 до 1500 лв. – за юридическите 
лица или едноличните търговци.

(5) Консултант или данъчно задължено 
лице, извършили първоначалното предоставя-
не на информация за трансгранична данъчна 
схема, което не уведоми в срок друг консултант 
или данъчно задължено лице по схемата за 
издаден уникален номер, се наказва с глоба 
в размер от 200 до 800 лв. – за физическите 
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лица, или с имуществена санкция в размер 
от 500 до 1500 лв. – за юридическите лица 
или едноличните търговци.

(6) При повторно нарушение по ал. 1 – 5 
се налага глоба или имуществена санкция в 
двоен размер.“

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се създават т. 48 – 52:

„48. „Свързано предприятие“ по смисъла 
на глава шестнадесета, раздел VII е лице, 
което е свързано с друго лице по най-малко 
един от следните начини:

а) лицето участва в управлението на друго 
лице по начин, който позволява да упражнява 
значително влияние върху другото лице;

б) лицето участва в контрола на друго лице, 
като държи над 25 на сто от правата на глас;

в) лицето участва в капитала на друго лице 
като собственик на дял, който пряко или 
непряко надвишава 25 на сто от капитала;

г) лицето има право на 25 на сто или по-
вече от печалбите на друго лице.

Когато повече от едно лице участват в 
управлението, контрола, капитала или печал-
бите на друго лице, както е посочено в букви 
„а“ – „г“, всички лица се считат за свързани 
предприятия.

Когато едни и същи лица участват в управ-
лението, контрола, капитала или печалбите 
на повече от едно лице, както е посочено 
в букви „а“ – „г“, всички лица се считат за 
свързани предприятия.

За целите на тази точка лице, което действа 
заедно с друго лице по отношение на правата 
на глас или собствеността върху капитала на 
дадено предприятие, се третира като имащо 
участие във всички права на глас или соб-
ственост върху капитала на това предприятие, 
които има другото лице.

При непряко участие изпълнението на 
изискванията по буква „в“ се определя, като 
се умножат процентите на участие в предпри-
ятията от йерархичната верига. Счита се, че 
лице, което държи над 50 на сто от правата 
на глас, има 100 на сто от правата на глас.

Физическо лице, неговата съпруга/неговият 
съпруг и роднините му по пряка възходяща 
или низходяща линия по смисъла на тази 
точка се считат за едно лице.

49. „Данъчна схема с типизирано съдър-
жание“ по смисъла на глава шестнадесета, 
раздел VII е трансгранична данъчна схема, 
която се изготвя, предлага се на пазара, 
готова е за прилагане или се предоставя за 
прилагане, така че да може да се използва, 
без да е необходимо съществено да се изменя.

50. „Правила за облекчени режими“ по 
смисъла на глава шестнадесета, раздел VII е 
законоустановена норма, която освобождава 
определена категория данъчно задължени лица 
или сделки от задължения или правила, които 

биха били приложими по общия ред, като 
ги заменя с изключителни и/или опростени 
задължения или правила.

51. „Трудни за оценяване нематериални бла-
га“ по смисъла на глава шестнадесета, раздел 
VII са нематериални блага или права върху 
нематериални блага, за които към момента 
на тяхното прехвърляне или предоставяне 
между свързани предприятия:

а) не съществуват надеждни съпоставими 
сделки или блага, и

б) към момента на сключване на сделките, 
прогнозите за бъдещите парични потоци или 
приходи, които се очаква да бъдат получени от 
прехвърлените или предоставените нематери-
ални блага, или допусканията, използвани при 
определянето на стойността на нематериални-
те блага, са твърде несигурни, поради което 
е трудно да се предвиди степента на крайния 
успех на нематериалните блага към момента 
на прехвърлянето или предоставянето.

52. „Данъчно предимство“ по смисъла на 
глава шестнадесета, раздел VII е всяка полза 
или облага за данъчно задължено лице, която 
може да се изрази в намаляване на данъчната 
основа или на дължимия данък, избягване 
или отлагане плащането на данък, ползване 
на данъчно облекчение или на данъчно об-
лекчение в по-голям размер от полагаемия, 
както и други ползи или облаги, които биха 
могли да подобрят данъчния статут на лицето.“

§ 5. В § 2б от допълнителните разпоредби 
след думите „(OB, L 342/1 от 16 декември 
2016 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а 
накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2018/822 
на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на 
Директива 2011/16/ЕС по отношение на задъл-
жителния автоматичен обмен на информация 
в областта на данъчното облагане, свързана с 
подлежащите на оповестяване трансгранични 
договорености (OB, L 139/1 от 5 юни 2018 г.)“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Консултантите, съответно данъчно 

задължените лица по чл. 143я², в срок до 
31 август 2020 г. подават информация за всяка 
трансгранична данъчна схема, първата стъпка 
по прилагането на която е извършена между 
25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г.

§ 7. Изпълнителният директор на Нацио-
налната агенция за приходите предоставя на 
компетентните органи на другите държави 
членки първата получена информация за 
трансгранични данъчни схеми по чл. 143я до 
31 октомври 2020 г.

§ 8. До създаването на защитен централен 
регистър на държавите членки за информа-
цията за трансгранични данъчни схеми, обез-
печен от Европейската комисия, обменът на 
информация по чл. 143ю се осъществява по 
електронен път посредством мрежата CCN 
и приложимите практически договорености.
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§ 9. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 
от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 
и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 
2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., 
бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., 
бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., 
бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 
и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., 
бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 
и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 
от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 
103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г., 
бр. 7 и 17 от 2019 г.; Решение № 4 на Консти-
туционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; 
Решение № 7 на Конституционния съд от 
2019 г. – бр. 75 от 2019 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 10 ал. 11 се отменя.
2. Създава се чл. 66в:
„Чл. 66в. По предложение на директора 

на Агенция „Митници“ министърът на фи-
нансите утвърждава със заповед списък на 
стоки с висок риск за финансовите интереси 
на Европейския съюз, за които се извършва 
засилен митнически контрол. Заповедта, за-
едно със списъка, се публикува на интернет 
страниците на Министерството на финансите 
и на Агенция „Митници“.“

3. Създава се чл. 195а:
„Чл. 195а. (1) Когато при проверка на 

дан ните в приета митническа декларация за 
митнически режим допускане за свободно 
обращение на стоки, които попадат в списъ-
ка по чл. 66в, се установи, че декларираните 
цени на стоките са по-ниски от справедливите 
цени, валидни за тях в Европейския съюз, 
митническите органи изискват предоставяне 
на обезпечение. Обезпечението се предоставя 
в размер, осигуряващ заплащането на митни-
ческото задължение и другите вземания, които 
може да възникнат при вноса, изчислени на 
база справедливите цени за тези стоки към 
момента на декларирането.

(2) Митническите формалности за декла-
рирания митнически режим допускане за 
свободно обращение на стоки продължават 
след предоставяне на обезпечението по ал. 1.“

4. В § 1 от допълнителната разпоредба се 
създава т. 40:

„40. „Справедливи цени“ са оценки на гру-
пи месечни агрегирани данни, извлечени от 
COMEXT база данни на Евростат за подробна 
статистика на международната търговия със 
стоки, за всеки продукт, произход и държава 
членка на местоназначение, за многогодишен 
период, обикновено 4 последователни години. 
Справедливите цени се предоставят на разпо-
ложение на държавите членки на Европейския 
съюз чрез системата „ТЕЗЕЙ“ („THESEUS“) 
на Съвместния изследователски център на 
Европейската комисия (Joint Research Centre).“

§ 10. В Закона за местните данъци и такси 
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., 
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., 
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., 
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 
2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 
30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 
35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 
2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 
2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 
и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 
на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 
2019 г.; изм., бр. 38 и 96 от 2019 г.) се правят 
следните изменения: 

1. В чл. 44 ал. 4 се изменя така: 
„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни 

превозни средства, придобити преди пър-
воначалната им регистрация за движение в 
страната.“

2. В приложение № 4 към глава втора, 
раздел VI т. 1 се изменя така:

„1. Места за настаняване с не повече от 20 
стаи, категоризирани една или две звезди или 
регистрирани по Закона за туризма – данъкът 
се определя за стая според местонахождението 
на обекта: от 25 до 250 лв.“ 

§ 11. За 2020 г. за местата за настаняване до 
20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се 
прилага размерът на патентния данък, опреде-
лен в границите от 25 до 250 лв. в съответната 
наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните 
данъци и такси за местата за настаняване с 
не повече от 20 стаи, категоризирани една 
или две звезди. 

§ 12. За имущества, придобити безвъзмезд-
но през 2019 г., с изключение на случаите, 
предвидени в чл. 49, ал. 2 и 4 от Закона за 
местните данъци и такси, за които не е пла-
тен данък при придобиването им, данъчно 
задължените лица подават декларация за об-
лагане с данък при безвъзмездно придобиване 
на имущества и заплащат данъка в срок до  
31 март 2020 г.

§ 13. В Закона корпоративното подоходно 
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. и бр. 24, 64 и 
96 от 2019 г.) в чл. 47г ал. 3 се изменя така:
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„(3) При определяне на данъчната печалба 
по ал. 2, т. 1 данъчна загуба, определена по 
реда на този закон през предходни данъчни 
периоди:

1. се приспада последователно до изчерпва-
нето є през следващите 5 години от възник-
ването є, при спазване на изискванията на 
глава единадесета, само от данъчните печалби 
на същото контролирано чуждестранно дру-
жество или от данъчната печалба на друго 
контролирано чуждестранно дружество в съ-
щата чужда държава, от която е възникнала;

2. не се приспада от данъчните печалби 
на данъчно задълженото лице от източник в 
страната или други държави.“

§ 14. Разпоредбата на чл. 47г, ал. 3, т. 1 от 
Закона за корпоративното подоходно облагане 
се прилага за данъчни загуби, възникнали 
след 31 декември 2018 г. 

§ 15. В Закона за данък върху добавената 
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. 
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 
2007 г.; изм. бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., 
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., 
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., 
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 
101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 
2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 
60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 
от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г. и бр. 24, 
33 и 96 от 2019 г.) в чл. 53, ал. 2, т. 2 накрая 
се добавя „или определени с правилника за 
прилагане на закона“. 

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 
2020 г., с изключение на § 1 и § 3, 4, 5, 6, 7 и 8,  
които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 18 декември 2019 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

9970

УКАЗ № 295
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 Закона 
за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране, приет от 44-то Народно събрание 
на 18 декември 2019 г.

Издаден в София на 23 декември 2019 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., 
бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 
2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 
от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 20, 
24, 27 и 77 от 2018 г. и бр. 83 и 94 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 5:
„(5) Нетната стойност на активите на все-

ки подфонд в колективната инвестиционна 
схема следва да отговоря на изискванията 
на чл. 9, ал. 1.“

2. Създава се ал. 6:
„(6) Колективната инвестиционна схема или 

неин подфонд може да има отделни класове 
дялове с обща инвестиционна политика и 
специфични характеристики, които не трябва 
да се отразяват неблагоприятно на другите 
класове дялове на същия фонд или подфонд.“

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Колективна инвестиционна схема може 

да включи в наименованието си обозначението 
„фонд на паричния пазар“, „ФПП“ или друго 
обозначение на български или на чужд език, 
което предполага, че е фонд на паричния 
пазар, само ако отговаря на изискванията 
на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. от-
носно фондовете на паричния пазар (OB, L 
169/8 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) 2017/1131“.“

2. В ал. 5 думата „означение“ се заменя с 
„обозначението“.

§ 3. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Инвестиционното дружество 

осигурява и прилага адекватни и ефективни 
вътрешни канали и процедури за подаване на 
сигнали от служителите си за действителни 
или възможни нарушения на този закон и 
актовете по прилагането му.“

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) За издаване на лиценз за извършване 

на дейност като инвестиционно дружество, 
което ще е фонд на паричния пазар, съответно 
разрешение за организиране и управление на 
договорен фонд, който ще е фонд на парич-
ния пазар, се подава заявление до комисията 
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 
2017/1131. Към заявлението се прилагат до-
кументите по чл. 4, параграф 5 от Регламент 
(ЕС) 2017/1131.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 

думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 

думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
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5. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съот-
ветно ал. 7, 8 и 9.

§ 5. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Когато е издаден лиценз за 

извършване на дейност като инвестиционно 
дружество, съответно разрешение за органи-
зиране и управление на договорен фонд, ин-
вестиционното дружество, съответно управля-
ващото дружество на договорния фонд, може 
да подаде заявление до комисията съгласно 
изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131 за 
издаване на лиценз за извършване на дейност 
като фонд на паричния пазар, съответно раз-
решение за организиране и управление на 
договорен фонд като фонд на паричния пазар.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат 
документите по чл. 4, параграф 5 от Регламент 
(ЕС) 2017/1131.

(3) Комисията се произнася по заявлени-
ето по ал. 1 по реда на чл. 12, ал. 4 – 8 и в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1131.“

§ 6. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
„10. условията и реда за емитиране и об-

ратно изкупуване на акции на дружеството 
срещу съвкупност от финансовите инструменти 
по чл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено.“

2. В ал. 2 се създава т. 14:
„14. условията и реда за емитиране и об-

ратно изкупуване на дялове на фонда срещу 
съвкупност от финансовите инструменти по 
чл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено.“

§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „комисията по предло-

жение на“ се заличават.
2. В ал. 2, изречение второ думата „Комиси-

ята“ се заменя със „Заместник-председателят“.
3. В ал. 5 думата „Комисията“ се заменя 

със „Заместник-председателят“.
4. В ал. 7 думата „комисията“ се заменя 

със „заместник-председателя“.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „отнема“ се 

заменя с „може да отнеме“;
б) в т. 6 след думите „системно нарушава 

разпоредбите на този закон“ се добавя „на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари“, 
а думите „по прилагането му“ се заменят с 
„по прилагането им“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „от-
нема“ се заменя с „може да отнеме“.

3. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията може да отнеме издадения 

лиценз за извършване на дейност като фонд 
на паричния пазар, съответно разрешението 
за организиране и управление на фонд на 
паричния пазар, в случаите по ал. 1 и 2 и в 
случаите по чл. 41, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) 2017/1131.“

§ 9. В чл. 21 се правят следните допълнения:

1. В ал. 8 накрая се добавя „по ред, опре-
делен в правилата му“.

2. В ал. 9 накрая се добавя „по ред, опре-
делен в правилата му“.

§ 10. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Депозитарят не може да бъде едно и 

също лице с управляващото дружество на 
колективната инвестиционна схема.“

§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Общите референтни параметри за 

сценариите, използвани при стрес тестовете 
на фонд на паричния пазар, които се извърш-
ват в съответствие с чл. 28 от Регламент 
(EС) 2017/1131, се определят с насоките на 
Европейския орган за ценни книжа и пазари 
(ЕОЦКП) по чл. 28, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) 2017/1131, за които комисията е взела 
решение за прилагането им съгласно чл. 13, 
ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов 
надзор, като допълнителни изисквания могат 
да се предвидят в наредба.“

§ 12. В чл. 34 изречение трето се заличава. 
§ 13. В чл. 35а, ал. 4 в текста преди т. 1 

след думите „са получени и“ се добавя „дали 
всички парични средства на колективната 
инвестиционна схема са“.

§ 14. В чл. 37 се създава ал. 8:
„(8) Депозитарят осигурява и прилага адек-

ватни и ефективни вътрешни канали и проце-
дури за подаване на сигнали от служителите 
си за действителни или възможни нарушения 
на този закон и актовете по прилагането му.“

§ 15. В чл. 45 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Независимо от ограниченията по 

ал. 1 – 3, колективната инвестиционна схема 
не може да комбинира инвестициите в прех-
върляеми ценни книжа или инструменти на 
паричния пазар, издадени от едно лице, вло-
говете при това лице, както и експозицията 
към същото лице, възникнала в резултат на 
сделки с извънборсово търгувани деривативни 
финансови инструменти, когато в резултат 
на това комбиниране общата стойност на 
тези инвестиции ще надвиши 20 на сто от 
активите є.“

2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Колективната инвестиционна схема 

може да инвестира до 25 на сто от активите 
си в облигации, издадени от кредитна ин-
ституция със седалище в държава членка, 
която подлежи на надзор с цел защита на 
притежателите на облигации, включител-
но на изискването набраните от емисията 
облигации средства да бъдат инвестирани 
в активи, които през целия период на еми-
сията осигуряват покритие на претенциите 
във връзка с облигациите и които в случай 
на несъстоятелност на емитента да бъдат 
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използвани приоритетно за изплащане на 
задълженията към притежателите на обли-
гации. Общата стойност на инвестициите по 
изречение първо, надхвърлящи ограничението 
по ал. 1 за експозиции към един емитент, не 
може да надхвърля 80 на сто от активите на 
колективната инвестиционна схема. Коми-
сията уведомява Европейската комисия за 
категориите облигации и емитенти, които 
съгласно българското законодателство отго-
варят на изискванията на изречение първо.“

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 
след думите „ал. 6“ се добавя „и 7“.

4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се из-
меня така:

„(9) Инвестиционните ограничения по 
ал. 1 – 7 не могат да бъдат комбинирани, ко-
гато в резултат на това комбиниране общата 
стойност на инвестициите на колективната 
инвестиционна схема в прехвърляеми ценни 
книжа или инструменти на паричния пазар, 
издадени от едно лице, влоговете при това 
лице, както и експозицията към същото лице, 
възникнала в резултат на сделки с деривативни 
финансови инструменти съгласно ал. 1 – 7, ще 
надвиши 35 на сто от активите є.“

5. Досегашната ал. 9 се отменя.
6. В ал. 10 думите „ал. 1 – 9“ се заменят 

с „предходните алинеи“.
§ 16. В чл. 48 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дяловете на едно и също 

предприятие“ се заменят с „дялове на една и 
съща колективна инвестиционна схема или 
друго предприятие“.

2. В ал. 3 след думите „схеми или“ се до-
бавя „други“, а думите „такси при продажбата 
и обратното изкупуване на дяловете на тази 
колективна инвестиционна схема“ се заменят 
с „такси от инвестиращата колективна инвес-
тиционна схема при продажбата и обратното 
изкупуване на дяловете на колективните 
инвестиционни схеми или другите предпри-
ятия за колективно инвестиране, в които тя 
инвестира“.

§ 17. В чл. 49 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: 
„Значително влияние по смисъла на изрече-
ние първо е налице в случаите на пряко или 
непряко притежаване на 20 на сто или повече 
от гласовете в общото събрание на емитент, 
определени съгласно чл. 145 и 146 от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа.“

2. В ал. 3 думата „стойност“ се заменя 
със „сума“.

§ 18. В чл. 54 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 10:
„(10) Проспектът на колективна инвестици-

онна схема, която има различни класове дялове, 
съдържа описание на характеристиките, които 

са специфични за всеки клас с ясно посочване 
на разликите между отделните класове.“

2. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 19. В чл. 56, ал. 2 думите „въз основа 

на предложение на заместник-председателя 
комисията“ се заменят със „заместник-пред-
седателят“ и думата „тя“ се заменя с „той“.

§ 20. В чл. 60, ал. 1, т. 1 накрая се добавя 
„изготвен съгласно изискванията на Между-
народните счетоводни стандарти“.

§ 21. В чл. 86 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2, т. 4 след думите „дялове на“ се 
добавя „други“.

2. В ал. 6 накрая се добавя „или по чл. 201“.
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) За управляващо дружество, което уп-

равлява фонд на паричния пазар, се прилагат 
изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1131.“

4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Управляващо дружество може да упра-

влява алтернативен инвестиционен фонд, без 
да има издаден лиценз по чл. 201, при условие 
че портфейлът на управлявания алтернативен 
инвестиционен фонд включва само финан-
сови инструменти. Управляващо дружество 
може да управлява портфейл на алтернативен 
инвестиционен фонд по делегация, само ако 
притежава лиценз за допълнителните услуги 
по ал. 2, т. 2, като управлението е само по 
отношение на портфейл, включващ финансови 
инструменти.“

5. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно 
ал. 9 и 10.

§ 22. В чл. 90 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „ал. 1 и 3“ се заменят с 
„ал. 1 или 3“ и се създава изречение четвърто: 
„Комисията е компетентен орган по прилага-
нето на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 
по отношение на управляващите дружества.“

2. В ал. 7 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 6“.
3. Създава се ал. 11:
„(11) Условията и редът за издаване на 

разрешение по чл. 26 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 на управляващо дружество се 
определят с наредба.“

§ 23. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. (1) При нарушение на изисквани-

ята към собствения капитал по чл. 90, ал. 2, 
съответно по чл. 90, ал. 6, управляващото 
дружество е длъжно да уведоми комисията в 
7-дневен срок от настъпването на обстоятел-
ството, като посочи и причините, довели до 
спадането на собствения капитал.

(2) В случаите по ал. 1 комисията по пред-
ложение на заместник-председателя може след 
преценка на причините, довели до спадането 
на собствения капитал, и при отчитане на ин-
тересите на инвеститорите да определи срок, 
в който дружеството да възстанови стойност-
та на собствения си капитал до размера по 
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чл. 90, aл. 2, съответно по чл. 90, ал. 6, или 
изрично да се откаже от издадения лиценз.

(3) При нарушение на някое от изисква-
нията за ликвидност, определени в наред-
ба, управляващото дружество е длъжно да 
уведоми заместник-председателя в 7-дневен 
срок от извършване на нарушението, като 
посочи причините за нарушението и предложи 
конкретни мерки за неговото отстраняване. 
Нарушението следва да бъде отстранено в 
срок до един месец от неговото извършване. 
Заместник-председателят в 7-дневен срок от 
уведомяването по изречение първо може да 
определи други мерки за отстраняване на 
нарушението.“

§ 24. В чл. 92, ал. 1 след думите „финан-
совата година“ се добавя „изготвен съгласно 
изискванията на Международните счетоводни 
стандарти“.

§ 25. В чл. 93 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите 
„член на управителен“ се добавя „или кон-
тролен“.

2. В ал. 2, изречение второ след думата 
„управлява“ се добавя „и представлява“.

3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят 

с „ал. 1 и 2“.
5. В ал. 7, изречение първо думите „ал. 1, 

3 и 5“ се заменят с „ал. 1“ и накрая на изре-
чението се добавя „въз основа на документи, 
определени с наредба“, а в изречение второ 
накрая се добавя „а когато са изискани до-
пълнителни документи и информация – в 
15-дневен срок от представянето им, съответно 
от изтичане на срока за предоставянето им“.

6. В ал. 8:
а) в т. 2 накрая се добавя „или“;
б) създават се т. 3 – 7:
„3. три години в регулаторен орган на бан-

ковия и/или небанковия финансов сектор, или
4. пет години на длъжност с ръководни 

функции във финансовото управление на 
предприятие от нефинансовия сектор, през 
който период управляваните активи са на 
стойност над 1 500 000 лв., или

5. общо две години в субект по т. 1, 2 и 3 
и три години в субект по т. 4, или

6. общо една година в субект по т. 1, 2 и 3 
и четири години в субект по т. 4, или

7. общо три години в субект по т. 1, 2 и 3 
и две години в субект по т. 4.“

7. В ал. 9 думите „ал. 1 – 5“ се заменят с 
„ал. 1, 2, 4 и 5“ и се създава изречение второ: 
„Управляващото дружество е длъжно в 2-ме-
сечен срок от прилагане на принудителната 
административна мярка да подаде заявление 
по ал. 7, като предложи лице, което отговаря 
на изискванията на този член.“

§ 26. В чл. 95 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „ал. 3 – 7“ се заменят с 
„ал. 4 – 8“.

2. В ал. 5 думите „Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)“ се заменят 
с „ЕОЦКП“.

§ 27. В чл. 96, ал. 3 думите „ал. 3 – 7“ се 
заменят с „ал. 4 – 8“.

§ 28. В чл. 97 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 

13“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 13“.
§ 29. В чл. 100, ал. 1 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „отнема“ се 

заменя с „може да отнеме“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. управляващото дружество престане 

да отговаря на изискванията за капиталова 
адекватност;“.

3. Създават се нови т. 5 и 6:
„5. управляващото дружество не възстано-

ви стойността на собствения си капитал или 
не се откаже изрично от издадения лиценз в 
срока по чл. 91, ал. 2;

6. управляващото дружество престане да 
отговаря на изискванията за ликвидност, ус-
тановени с наредба, и не предложи в 7-дневен 
срок от извършването на нарушението мерки 
за привеждането му в съответствие с тези 
изисквания или в срока по чл. 91, ал. 3 не 
отстрани нарушението;“.

4. Досегашната т. 5 става т. 7.
5. Досегашната т. 6 става т. 8 и в нея след 

думите „Закона за прилагане на мерките 
срещу пазарните злоупотреби с финансови 
инструменти“ се добавя „Закона за мерките 
срещу изпирането на пари“.

6. Досегашната т. 7 става т. 9.
§ 30. В чл. 101 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Управляващо дружество, което се от-

казва от лиценза си и е предоставяло услугите 
по чл. 86, ал. 2, т. 2 – 4, към уведомлението за 
решението за отказ от лиценз представя план 
за уреждане на отношенията си с клиентите. 
Комисията отнема лиценза на дружеството 
след представянето на документи, доказващи 
уреждането на тези отношения.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „по чл. 86, ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят 
с „по чл. 86, ал. 2, т. 2 – 4“.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 31. В чл. 104, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. прилагат и осигуряват адекватни и 

ефективни вътрешни канали и процедури 
за подаване на сигнали от служителите на 
управляващото дружество за действителни 
или възможни нарушения на този закон и 
актовете по прилагането му;“.

§ 32. В чл. 106 се създава ал. 7:
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„(7) Споразумението между колективна 
инвестиционна схема и контрагент във връзка 
със суап за обща доходност или други дери-
вативни финансови инструменти със същите 
характеристики следва да се разглежда като 
делегиране на функциите по управление на 
инвестициите съгласно ал. 3, когато кон-
трагентът има правомощия за вземане на 
решения относно състава или управлението 
на инвестиционния портфейл на колектив-
на инвестиционна схема или за базисните 
експозиции на дериватните финансови ин-
струменти.“

§ 33. В чл. 108 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 4:
а) в т. 12 след думите „политиката за 

задържане се прилага“ се добавя „както по 
отношение на неразсрочената част, така“;

б) в т. 14 думите „лицето, и съответната 
колективна инвестиционна схема“ се заменят 
с „лицето, на съответната колективна инвес-
тиционна схема и на съответния служител“.

2. В ал. 7 накрая се добавя „като отговарят 
и следят за тяхното прилагане“.

§ 34. В чл. 119, ал. 2 думите „разпоредбите 
на този закон“ се заменят с „чл. 117, ал. 1 и 
чл. 118“.

§ 35. В чл. 120 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „което 
е получило правото да извършва дейност на 
територията на Република България по реда 
на глава десета“ се заменят със „с произход 
от друга държава членка, получило лиценз 
за извършване на дейност като управляващо 
дружество съгласно Директива 2009/65/ЕО“.

2. В ал. 4 думите „чл. 12, ал. 3 – 5“ се за-
менят с „чл. 12, ал. 4 – 6 и 8“.

§ 36. В чл. 131, ал. 1 думите „този закон 
и актовете по прилагането му“ се заменят с 
„глава седма“.

§ 37. В чл. 156 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В 7-дневен срок от датата, на която 

преобразуването поражда действие, упра-
вляващото дружество на приемащата или 
новоучредена колективна инвестиционна 
схема представя в комисията издадения от 
централния регистър на ценни книжа акт за 
дерегистрация на съответните емисии дялове, 
съответно акт за регистрация на приемащата 
или новоучредена колективна инвестиционна 
схема, както и окончателен доклад на одитора 
по чл. 150.“

3. Създава се ал. 3:
„(3) Въз основа на представените доку-

менти в 14-дневен срок от получаването им 
комисията отписва прекратените в резултат 

на преобразуването договорни фондове като 
емитент и техните емисии от водения от ко-
мисията регистър.“

§ 38. В чл. 157 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Договорният фонд се заличава от регис-

търа по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията 
за финансов надзор след приключването на 
ликвидацията въз основа на уведомление от 
ликвидатора на фонда, към което се прилагат 
документи, определени в наредба.“

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 39. В чл. 178 се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1 т. 11 се отменя.
2. В ал. 2 т. 7 се отменя.
§ 40. В чл. 180 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „отнема“ се 

заменя с „може да отнеме“;
б) в т. 6 след думите „този закон“ се добавя 

„на Закона за мерките срещу изпирането на 
пари“, а думата „му“ се заменя с „им“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „от-
нема“ се заменя с „може да отнеме“.

§ 41. В чл. 183 ал. 3 се изменя така:
„(3) За националния инвестиционен фонд 

от отворен тип се прилага съответно чл. 22.“
§ 42. В чл. 185 след думите „правилата на“ 

се добавя „чл. 25 и“.
§ 43. В чл. 191 се правят следните допъл-

нения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Го-

дишният финансов отчет се изготвя съгласно 
изискванията на Международните счетоводни 
стандарти.“

2. В ал. 2, т. 1 след думите „финансов отчет“ 
се добавя „изготвен съгласно изискванията 
на Международните счетоводни стандарти“.

§ 44. В чл. 194 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Алтернативен инвестиционен фонд 

може да използва в наименованието си обо-
значението „фонд на паричния пазар“, „ФПП“ 
или друго обозначение на български или на 
чужд език, което предполага, че е фонд на 
паричния пазар, само ако отговаря на изис-
кванията на Регламент (ЕС) 2017/1131.“

2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно 
ал. 5 и 6.

§ 45. В чл. 197 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Лицата по ал. 8 спазват процедурите за 

регистрация от комисията съгласно чл. 14 и 
14а от Регламент (ЕС) № 345/2013, съответно 
чл. 15 и 15а от Регламент (ЕС) № 346/2013.“

2. Създава се нова ал. 11:
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„(11) Лицата, които управляват алтерна-
тивни инвестиционни фондове, използващи в 
наименованието си обозначението „фонд на 
паричния пазар“, „ФПП“ или друго обозна-
чение на български или на чужд език, което 
предполага, че са фондове на паричния пазар, 
осъществяват дейността си при спазване на 
изискванията на този закон и на Регламент 
(ЕС) 2017/1131.“

3. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съ-
ответно ал. 12, 13 и 14.

§ 46. В чл. 201 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато лице, което управлява алтер-

нативни инвестиционни фондове, иска да 
управлява алтернативен инвестиционен фонд, 
който ще е фонд на паричния пазар, то трябва 
да подаде заявление до комисията, към което 
прилага освен документите по ал. 2, т. 2 и 
тези по чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2017/1131.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 
думите „по ал. 2 или ал. 4“ се заменят с „по 
ал. 2, 4 или 5“.

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 

думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея 

думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
7. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея 

думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
8. Досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съ-

ответно ал. 12, 13 и 14.
§ 47. В чл. 202 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „заемни средства или 

произходът на средствата, с които тези лица 
са направили вноски“ и запетаята след тях се 
заменят със „средства, произходът на които“.

2. В ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията може да откаже издаването 

на разрешение по чл. 201, ал. 5 в случаите 
по чл. 5, параграфи 4 и 7 от Регламент (ЕС) 
2017/1131.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 48. В чл. 204, ал. 1 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „отнема“ се 

заменя с „може да отнеме“.
2. В т. 6 думите „чл. 271“ се заменят с 

„чл. 264“, а след думите „Закона за прилагане 
на мерките срещу пазарните злоупотреби с 
финансови инструменти“ се добавя „Закона 
за мерките срещу изпирането на пари“.

§ 49. В чл. 208 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
2. В ал. 5 думите „чл. 201, ал. 6 – 12“ се 

заменят с „чл. 201, ал. 7 – 13“.

3. В ал. 6 думите „ал. 9“ се заменят с 
„ал. 10“.

4. В ал. 7 думите „ал. 9“ се заменят с 
„ал. 10“.

§ 50. В чл. 209, ал. 2 думите „ал. 6“ се 
заменят с „ал. 7“.

§ 51. В чл. 212, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думата „отнема“ се 
заменя с „може да отнеме“.

2. В т. 6 след думите „Закона за прилагане 
на мерките срещу пазарните злоупотреби с 
финансови инструменти“ се добавя „Закона 
за мерките срещу изпирането на пари“.

§ 52. В чл. 214 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 4:
„4. уставът, правилата и другите учредител-

ни актове на всеки алтернативен инвестици-
онен фонд, който заявителят управлява, или 
проекти на тези документи за алтернативен 
инвестиционен фонд, който заявителят въз-
намерява да управлява;“

б) досегашната т. 4 става т. 5.
2. В ал. 3 думите „представянето му с всички 

документи по ал. 2“ се заменят с „получаването 
му, а когато са били поискани допълнителни 
сведения и документи – в едномесечен срок 
от получаването им, съответно от изтичане 
на срока за предоставянето им“ и думите 
„ал. 5 – 7 и 11“ се заменят с „ал. 6 – 8 и 12“.

3. Създава се ал. 5:
„(5) За лице, управляващо алтернативни 

инвестиционни фондове, чиито активи не над-
хвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, 
се прилагат съответно глава деветнадесета 
и чл. 242.“

§ 53. В чл. 216 се създават ал. 5 – 7:
„(5) Лице, регистрирано по този раздел, 

което не започне да извършва дейност в 
срок 12 месеца от вписването в регистъра, 
прекрати управлението на алтернативни ин-
вестиционни фондове или не е извършвало 
дейността по управление на алтернативни 
инвестиционни фондове повече от 6 месеца, 
е длъжно в 7-дневен срок от настъпването 
на съответното обстоятелство да уведоми 
комисията с оглед отписването му от регис-
търа на комисията.

(6) Условията и редът за отписване на лице, 
регистрирано по този раздел, се уреждат в 
наредба.

(7) Допълнителни изисквания и условия 
по отношение на лицата, регистрирани по 
този раздел, могат да се установят с наредба.“

§ 54. В чл. 226, ал. 1 след думите „годи-
шен отчет“ се добавя „изготвен съгласно  
изискванията на Международните счетоводни 
стандарти“.

§ 55. В чл. 227, ал. 3 думите „чл. 231“ се 
заменят с „чл. 224“.
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§ 56. В чл. 229 се създава ал. 8:
„(8) Общите референтни параметри за 

сценариите, използвани при стрес тестовете, 
които се извършват в съответствие с чл. 28 
от Регламент (EС) 2017/1131, на алтернати-
вен инвестиционен фонд, който е фонд на 
паричния пазар, се определят с насоките на 
ЕОЦКП по чл. 28, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) 2017/1131, за които комисията е взела 
решение за прилагането им съгласно чл. 13, 
ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов 
надзор, като допълнителни изисквания могат 
да се предвидят в наредба.“

§ 57. В чл. 235 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите 
„в комисията“ се добавя „а по целесъобраз-
ност и на компетентния орган на държавата 
членка по произход на съответния алтерна-
тивен инвестиционен фонд, когато този орган 
е различен от комисията“.

2. В ал. 3 накрая се добавя „и се публикува 
на интернет страницата на лицето, управля-
ващо алтернативния инвестиционен фонд, до 
4 месеца от завършването на финансовата 
година“.

§ 58. В чл. 236, ал. 1, т. 2, буква „в“ думата 
„рисковете“ се заменя с „пазарния риск, лик-
видния риск, риска от контрагента и на други 
рискове, включително оперативния риск“.

§ 59. В чл. 237, ал. 1 се правят следните 
допълнения:

1. В текста преди т. 1 накрая се добавя 
„както и при поискване“.

2. В т. 1, буква „г“ накрая се добавя „как-
то и всяка предоставена гаранция съгласно 
уговорените условия за ливъридж“.

§ 60. В чл. 240, ал. 2 в текста преди т. 1 
думите „държава членка по произход“ се 
заменят с „определена като референтна дър-
жава членка“.

§ 61. В чл. 243, ал. 2 думите „заместник-
председателят“ се заменят с „комисията по 
предложение на заместник-председателя“.

§ 62. В чл. 246, ал. 2 думите „държава 
членка по произход“ се заменят с „референтна 
държава членка“.

§ 63. В чл. 251, ал. 1 в текста преди т. 1 след 
думите „алтернативен инвестиционен фонд“ 
се добавя „на професионални инвеститори“.

§ 64. В чл. 264 се създава ал. 9:
„(9) Когато установи, че управляващо дру-

жество или лице, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, както и колективна 
инвестиционна схема или друго предприя-
тие за колективно инвестиране, извършва 
сделки или операции в нарушение на Закона 
за мерките срещу изпирането на пари и на 
актовете по прилагането му, комисията, съ-
ответно заместник-председателят, може да 
приложи мярка по ал. 1. Комисията, съот-
ветно заместник-председателят, уведомява 

Държавна агенция „Национална сигурност“ 
за откриване на производството по прилагане 
на принудителната административна мярка.“

§ 65. В чл. 270, ал. 1 думите „съобщение 
най-малко в един централен всекидневник“ 
се заменят с „информация на интернет стра-
ницата на комисията“.

§ 66. В чл. 273 се правят следните изме-
нения и допълнения: 

1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „ал. 1, 6 и 13“ се заменят 

с „ал. 1, 6 и 14“;
б) създава се нова т. 7:
„7. Регламент (ЕС) 2017/1131 и/или на ак-

товете по прилагането му, се наказва с глоба 
в размер от 10 000 до 20 000 лв.;“

в) досегашната т. 7 става т. 8;
г) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея ду-

мите „член 6“ се заменят с „член 4, ал. 5 и 6, 
чл. 6“, след думите „чл. 10, ал. 5“ се поставя 
запетая и се добавя „чл. 10а“, след думите 
„чл. 18, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя 
„чл. 37, ал. 8“, след думите „чл. 91“ се поставя 
запетая и се добавя „ал. 1 и 3“, думите „чл. 93, 
ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 93, ал. 1, 2, 4 и 5“, 
а след думите „чл. 98, ал. 2“ се поставя запе-
тая и се добавя „чл. 194, ал. 4, чл. 197, ал. 11,  
чл. 216, ал. 5“;

д) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея 
думите „чл. 101, ал. 2“ се заменят с „чл. 101, 
ал. 3“, думите „чл. 107“ и запетаята след тях 
се заличават, а след думите „чл. 156“ се до-
бавя „ал. 1 и 2“;

е) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея 
думите „чл. 86, ал. 6 – 8“ се заменят с „чл. 86, 
ал. 6, 8 – 10“;

ж) досегашната т. 11 става т. 12.
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 7:
„7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 20 000 

до 40 000 лв.;“
б) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея ду-

мите „т. 7“ се заменят с „т. 8“;
в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите 

„т. 8“ се заменят с „т. 9“;
г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея ду-

мите „т. 9“ се заменят с „т. 10“;
д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея 

думите „т. 10“ се заменят с „т. 11“;
е) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея 

думите „т. 11“ се заменят с „т. 12“.
3. В ал. 5:
а) създава се нова т. 7:
„7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 20 000 

до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 
40 000 до 100 000 лв.;“

б) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея ду-
мите „т. 7“ се заменят с „т. 8“;

в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите 
„т. 8“ се заменят с „т. 9“;

г) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея ду-
мите „т. 9“ се заменят с „т. 10“;
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д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея 
думите „т. 10“ се заменят с „т. 11“;

е) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея 
думите „т. 11“ се заменят с „т. 12“;

ж) досегашната т. 12 става т. 13.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Който предостави или допусне да 

бъде предоставена невярна информация във 
връзка с осъществявания от комисията и за-
местник-председателя надзор върху дейността 
на управляващо дружество, лице, управля-
ващо алтернативни инвестиционни фондове, 
колективна инвестиционна схема или друго 
предприятие за колективно инвестиране, се 
наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., а при 
повторно нарушение – от 2000 до 50 000 лв., 
ако деянието не съставлява престъпление.“

5. Създава се ал. 7:
„(7) За нарушение по ал. 6 на юридиче-

ски лица се налага имуществена санкция в 
размер от 2000 до 20 000 лв., а при повторно 
нарушение – от 10 000 до 100 000 лв.“

6. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
§ 67. В чл. 275 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Комисията и заместник-

председателят оповестяват“ се заменят с „Ко-
мисията, съответно заместник-председателят, 
оповестява“ и след думите „всяка приложена“ 
се добавя „принудителна административна“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията, съответно заместник-пред-

седателят, след като извърши преценка във 
всеки конкретен случай дали оповестяването 
на лични данни – за физическо лице, или на 
идентификационни данни – за юридическо 
лице, може да причини вреди на инвестито-
рите, на лицето, спрямо което е приложена 
принудителната административна мярка, 
съответно е наложено наказанието, и/или 
на засегнатите лица, несъответстващи на 
извършеното нарушение, както и дали пуб-
ликуването на информацията би застрашило 
стабилността на финансовите пазари, или би 
повлияло на образувано наказателно произ-
водство, може:

1. да отложи оповестяването на информа-
цията по ал. 1;

2. да оповести информацията по ал. 1 
без данни за лицето, на което е приложена 
мярката, съответно е наложено наказанието;

3. да не публикува информацията по ал. 1.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията, съответно заместник-пред-

седателят, взема решение по ал. 3, т. 3, когато 
отлагането на оповестяването по ал. 3, т. 1 
или оповестяването на информацията по ал. 1, 
т. 2 не са достатъчни, за да се гарантира, че 
стабилността на финансовите пазари няма да 
бъде изложена на риск или когато ефектът от 
публикуването на информацията би бил несъ-
размерен спрямо тежестта на нарушението.“

4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) При отпадане на основанията по ал. 3 

комисията, съответно заместник-председа-
телят, оповестява информацията по ал. 1 в 
пълен обем.

(6) Заместник-председателят оповестява 
всяка информация, свързана с обжалване на 
принудителните административни мерки и 
наказателните постановления, които са опо-
вестени. На оповестяване подлежат и реше-
нията, с които са отменени принудителните 
административни мерки или наказателните 
постановления.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се из-
меня така:

„(7) Комисията създава условия информа-
цията по ал. 1 – 6 да остане публикувана на 
интернет страницата є за период не по-малък 
от 5 години при спазване на Закона за защита 
на личните данни.“

6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея 
след думата „Комисията“ се добавя „съответно 
заместник-председателят“.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
§ 68. В § 2а от допълнителните разпоредби 

се създава т. 4:
„4. Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европей-

ския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. 
относно фондовете на паричния пазар.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 69. (1) Инвестиционните дружества и 
депозитарите привеждат дейността си в съот-
ветствие с изискванията на чл. 10а, съответно 
на чл. 37, ал. 8, в 4-месечен срок от влизането 
в сила на този закон.

(2) Управляващите дружества привеждат 
своето управление и представителство в съ-
ответствие с изискванията на този закон в 
6-месечен срок от влизането му в сила.

(3) Колективните инвестиционни схеми, 
като отчитат интересите на притежателите на 
дялове, привеждат активите си в съответствие 
с чл. 49, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането 
в сила на този закон.

§ 70. В Закона за Комисията за финансов 
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., 
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., 
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., 
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 
от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., 
бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12, 
17, 42, 83 и 94 от 2019 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:
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1. В чл. 30, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. лицата, управляващи алтернативни 

инвестиционни фондове и управляваните от 
тях алтернативни инвестиционни фондове, 
включително фондове за рисков капитал, 
фондове за социално предприемачество или 
фондове за дългосрочни инвестиции;“. 

2. В приложението към чл. 27, ал. 1 в 
раздел II, т. I:

а) ред 16 се изменя така:
„

16. от лице, управляващо ал-
тернативни инвестиционни 
фондове, различно от упра-
вляващо дружество, по чл. 195, 
ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, 
получило лиценз по чл. 197, 
ал. 1 от същия закон за из-
вършване на дейности по 
чл. 198, ал. 1 от същия закон

4 000 лв. + 
2 000 лв. за 
всеки управ-
л я ван а л -
тернативен 
инвестици-
онен фонд 

“
б) след ред 16 се създават редове 16а – 16е:

„

16а. от лице, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фон-
дове, различно от управля-
ващо дружество, по чл. 195, 
ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, 
получило лиценз по чл. 197, 
ал. 1 от същия закон за из-
вършване на дейности и ус-
луги по чл. 198, ал. 1 и 2 от 
същия закон

4 500 лв. + 
2 000 лв. за 
всеки управ-
л я ван а л -
тернативен 
инвестици-
онен фонд 

16б. от лице, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фон-
дове, различно от управля-
ващо дружество, по чл. 195, 
ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, 
получило лиценз по чл. 197, 
ал. 1 от същия закон за из-
вършване на дейности и ус-
луги по чл. 198, ал. 1 и 5 от 
същия закон

5 000 лв. + 
2 000 лв. за 
всеки управ-
л я ван а л -
тернативен 
инвестици-
онен фонд 

16в. от лице, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фон-
дове, различно от управля-
ващо дружество, по чл. 195, 
ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, 
получило лиценз по чл. 197, 
ал. 1 от същия закон за из-
вършване на дейности и ус-
луги по чл. 198, ал. 1, 2 и 5 
от същия закон

5 500 лв. + 
2 000 лв. за 
всеки управ-
л я ван а л -
тернативен 
инвестици-
онен фонд 

16г. от лице, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фон-
дове, различно от управля-
ващо дружество, по чл. 195, 
ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, 
регистрирано по чл. 197, ал. 4 
от същия закон

2 000 лв. + 
1 000 лв. за 
всеки управ-
л я ван а л -
тернативен 
инвестицио-
нен фонд 

16д. от алтернативен инвестици-
онен фонд по чл. 195, ал. 2, 
т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито 
активи надхвърлят праговете 
по чл. 197, ал. 1 от същия 
закон

4 000 лв.

16е. от алтернативен инвестици-
онен фонд по чл. 195, ал. 2, 
т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито 
активи не надхвърлят пра-
говете по чл. 197, ал. 1 от 
същия закон

2 000 лв.

“
§ 71. В Закона за пазарите на финансови 

инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., 
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г. и 
бр. 17, 83 и 94 от 2019 г.) се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. В чл. 290:
а) създава се нова ал. 10:
„(10) Предприятие, предоставящо общест-

вени електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, което не изпълни задължението си 
по чл. 281, ал. 5, се наказва с имуществена 
санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., 
а при повторно нарушение – от 20 000 до 
100 000 лв.“;

б) досегашните ал. 10, 11 и 12 стават съ-
ответно ал. 11, 12 и 13.

2. В Закона за изменение и допълнение на 
Закона за пазарите на финансови инструменти 
(ДВ, бр. 83 от 2019 г.) в § 80 от преходните и 
заключителните разпоредби думата „триме-
сечен“ се заменя с „4-месечен“.

§ 72. В Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; 
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., 
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., 
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 
94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 
61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 
2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 
24 и 77 от 2018 г. и бр. 17, 83 и 94 от 2019 г.) 
в чл. 128 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „и лица по чл. 131, ал. 2, 
т. 4 и 5“ се заменят с „регулирани пазари, съот-
ветно пазарни оператори, централни депозитари 
на ценни книжа и клирингови институции“.

2. В ал. 4 думите „и на лицата по чл. 131, 
ал. 2, т. 4 и 5“ се заменят с „регулирани паза-
ри, съответно пазарни оператори, централни 
депозитари на ценни книжа и клирингови 
институции“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 18 декември 2019 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

9971
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УКАЗ № 296
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 обществените поръчки, приет от 44-то 
Народно събрание на 18 декември 2019 г.

Издаден в София на 23 декември 2019 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 
2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 
102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 
86, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 17 и 83 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 1, т. 2 числото „430 000“ 
се заменя с „418 000“.

§ 2. В чл. 7, ал. 4 думите „първостепенен 
разпоредител с бюджет“ се заменят с „разпо-
редител с бюджет от по-висока степен“.

§ 3. В чл. 12, ал. 9 думите „интернет стра-
ницата си“ се заменят с „Портала за общест-
вени поръчки“.

§ 4. В чл. 13, ал. 1 се правят следните 
допълнения:

1. В т. 1 след думите „разпоредбите на“ 
се добавя „Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) и“. 

2. В т. 13, буква „б“ след думите „разпо-
редбите на“ се добавя „ДЕС и“. 

§ 5. В чл. 14, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. В т. 5 буква „в“ се изменя така:
„в) в юридическото лице – изпълнител, да 

няма пряко частно капиталово участие; по 
изключение се допуска пряко частно капи-
талово участие, когато такова се изисква от 
разпоредби на националното законодателство, 
в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е 
свързано с контролни или блокиращи право-
мощия и не оказва решаващо влияние върху 
дейността на юридическото лице;“.

2. В т. 7 буква „в“ се изменя така:
„в) в юридическото лице – изпълнител, да 

няма пряко частно капиталово участие; по 
изключение се допуска пряко частно капи-
талово участие, когато такова се изисква от 
разпоредби на националното законодателство, 
в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е 
свързано с контролни или блокиращи право-
мощия и не оказва решаващо влияние върху 
дейността на юридическото лице;“.

§ 6. В чл. 20, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. В т. 1, буква „б“ числото „280 000“ се 
заменя с „271 000“.

2. В т. 2:
а) в буква „б“ числото „280 000“ се заменя 

с „271 000“;
б) в буква „в“ числото „430 000“ се заменя 

с „418 000“.
3. В т. 3, буква „б“ числото „860 000“ се 

заменя с „837 000“.
4. В т. 4 навсякъде числото „860 000“ се 

заменя с „837 000“.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думите „към бъдещия изпълни-

тел на обществената поръчка“ се заличават. 
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Прогнозната стойност трябва да е ак-

туална към датата на откриване на обществе-
ната поръчка. Възложителят може да изчисли 
прогнозната стойност в резултат на проведени 
пазарни проучвания или консултации.“ 

3. В ал. 6 след думата „индивидуалната“ се 
добавя „прогнозна“ и навсякъде след думата 
„общата“ се добавя „прогнозна“. 

§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. за създаване на квалификационна систе-

ма или за изменение срока на действието є;“
б) създава се т. 12: 
„12. за откриване възлагането на общест-

вена поръчка чрез използване на квалифика-
ционна система или на динамична система 
за покупки.“

2. В ал. 2 думата „покана“ се заменя с 
„към поканата“ и се създава изречение вто-
ро: „С решението по ал. 1, т. 9 възложителят 
одобрява обявлението, с което се оповестява 
създаването на квалификационна система.“

3. В ал. 3 се създава изречение второ:  
„С решението по ал. 1, т. 12 възложителят 
одобрява документацията и поканата за пред-
ставяне на оферти или за участие в преговори.“

4. В ал. 4 думите „2 и 9“ се заменят с „2, 
9 и 12“.

5. В ал. 5 т. 8 се изменя така: 
„8. име и фамилия, длъжност и подпис на 

лицето, издало акта.“
6. В ал. 8 думите „т. 4 – 11“ се заменят с 

„т. 4 – 12“.
§ 9. В чл. 23, ал. 5, т. 1 и ал. 7, т. 1 дума-

та „публикувано“ се заменя с „изпратено за 
публикуване“.

§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „изпълнението или за 
прекратяването“ се заменят с „изпълнението, 
прекратяването, развалянето или недействи-
телността“. 
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2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Възложителите изпращат за публи-

куване обявлението по ал. 1 и при прекра-
тяване или недействителност на рамково 
споразумение.“ 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „изпълнението или прекратяването 
на договора“ се заменят с „настъпване на 
съответното обстоятелство по ал. 1 или 2“.

§ 11. В чл. 35 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1: 
а) текстът преди т. 1 се изменя така:  

„В „Официален вестник“ на Европейския съюз 
се публикува информация за възлагането и 
изпълнението на поръчки на стойност по 
чл. 20, ал. 1 и за създаването на квалифика-
ционни системи чрез:“;

б) в т. 6 накрая се добавя „в случаите по 
чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3“.

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Обявленията по ал. 1 се изготвят по 

образци, утвърдени с акт на Европейската 
комисия, и съдържат най-малко информа-
цията по: 

1. приложения № 4 – 7, в зависимост от 
вида на възложителя, вида и етапа на проце-
дурата, а когато е приложимо – и предмета на 
поръчката – за обявленията по ал. 1, т. 1 – 7;

2. приложение № 13 – за обявленията по 
ал. 1, т. 8.“

§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:  

„Регистърът на обществените поръчки (РОП) 
представлява електронна база данни – част 
от платформата по чл. 39а, ал. 1, с информа-
ция за възлаганите обществени поръчки от 
възложителите по този закон. В регистъра се 
публикуват:“;

б) в т. 1 думите „т. 1 и 2“ се заличават;
в) създава се нова т. 3:
„3. обявленията за изменение на договори 

за обществени поръчки и рамкови споразу-
мения по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 4 – 7;“

г) досегашната т. 3 става т. 4;
д) създава се нова т. 5:
„5. поканите за участие в процедурите по 

чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;“
е) досегашната т. 4 става т. 6;
ж) досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя 

така:
„7. обявите за събиране на оферти, поканите 

до определени лица по чл. 191, ал. 1, както и 
обявления за възлагане на обществени поръчки 
на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7;

з) досегашната т. 6 става т. 8 и се изменя 
така: 

„8. документациите за обществени поръчки, 
с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4;“

и) създават се т. 9 – 16:
„9. поканите по чл. 34, ал. 1 и 2;
10. разясненията, предоставени от възложи-

телите във връзка с обществените поръчки;
11. протоколите и докладите на комисиите 

при възлагане на поръчките, съответно на 
журито в конкурс за проект;

12. договорите за обществени поръчки и 
рамковите споразумения, както и приложе-
нията към тях, с изключение на тези, които 
са публикувани като част от документацията;

13. договорите за подизпълнение;
14. допълнителните споразумения за изме-

нения на договорите за обществени поръчки 
и рамковите споразумения;

15. правилата и критериите по чл. 141, ал. 5;
16. становищата на Агенцията по общест-

вени поръчки по чл. 232, ал. 8 и чл. 233, 
ал. 4, както и тези по чл. 235, ал. 3, когато е 
сключено допълнително споразумение.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обявленията по ал. 1, т. 2 и решенията, 

с които те се одобряват, не се публикуват в 
РОП преди публикуването на съответните 
обявления в „Официален вестник“ на Евро-
пейския съюз.“

3. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) С публикуването на документите в 

РОП се приема, че заинтересованите лица, 
кандидатите и/или участниците са уведомени 
относно отразените в тях обстоятелства, освен 
ако друго е предвидено в този закон.

(6) Документите по ал. 1, които се отнасят 
до определена обществена поръчка, рамково 
споразумение или квалификационна система, 
се обособяват в отделна електронна преписка.

(7) Регистърът е публичен и достъпът до 
информацията в него е безплатен и свободен.“

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

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Възложителите осигуряват чрез про-

фила на купувача, който се поддържа на 
платформата по чл. 39а, ал. 1, публичност на:

1. информацията по чл. 36;
2. информацията, свързана с проведени 

пазарни консултации;
3. друга относима информация във връз-

ка с възлагането на обществени поръчки по 
преценка на възложителя. 

(2) Документите за всяка обществена по-
ръчка се обособяват на профила на купувача 
в отделна електронна преписка.“

2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят. 
§ 14. Създава се нов чл. 37:
„Защита на информация при публикуване 

на документи
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Чл. 37. При публикуване на документите 
за обществената поръчка се заличава защите-
ната със закон информация, като се посочва 
основанието за това.“ 

§ 15. В чл. 39а, ал. 2, т. 10 думите „чл. 36, 
ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 7“.

§ 16. В чл. 54, ал. 1, т. 5 буква „а“ се из-
меня така:

„а) е представил документ с невярно съ-
държание, с който се доказва декларираната 
липса на основания за отстраняване или 
декларираното изпълнение на критериите за 
подбор;“.

§ 17. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3, т. 2, буква „в“ след думата „съ-
дебно“ се добавя „или арбитражно“.

2. В ал. 4 думите „са налице“ се заменят с 
„наличието на“, а след думите „чл. 55, ал. 1, 
т. 4“ се добавя „е доказано с влязло в сила 
съдебно или арбитражно решение“. 

§ 18. В чл. 67, ал. 5 думите „провеждане 
на процедурата“ се заменят с „възлагане на 
поръчката“.

§ 19. В чл. 70, ал. 6 се създава изречение 
трето: „Когато показателят за оценка е свързан 
със срок, възложителят определя минимал-
ни и/или максимални граници, като отчита 
сложността на поръчката, необходимото време 
за нейното изпълнение, а когато е приложи-
мо – и гаранционната поддръжка.“

§ 20. В чл. 82, ал. 4 т. 3 се отменя.
§ 21. В чл. 86 ал. 2 се изменя така: 
„(2) В случаите по ал. 1 възложителят 

изпраща решението по чл. 22, ал. 1, т. 12 и 
одобрената с него покана до всички допуснати 
кандидати да подадат оферта за всяка кон-
кретна поръчка в рамките на ДСП. Решението 
се изпраща по реда на чл. 22, ал. 10. Когато 
ДСП е разделена на категории, поканата се 
отправя до кандидатите, включени в съответ-
ната категория.“

§ 22. В чл. 99 в текста преди т. 1 накрая 
се добавя „за публикуване“.

§ 23. В чл. 100 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 3 думите „чрез публикуване на 
обявление“ се заменят с „като изпрати за 
публикуване обявление“.

2. В ал. 12 в текста преди т. 1 думите 
„удължи обявените срокове“ се заменят с 
„определи нов срок“. 

§ 24. В чл. 107 се правят следните изме-
нения и допълнения: 

1. В т. 5 след думата „начин“ се поставя 
запетая и думите „и срок“ се заменят със 
„срок и валидност“.

2. Създава се т. 6:
„6. лице, което е нарушило забрана по 

чл. 101, ал. 9 или 10.“

§ 25. В глава тринадесета наименованието 
на раздел I се изменя така: „Гаранции“. 

§ 26. В чл. 111 заглавието се изменя така: 
„Гаранции“.

§ 27. В чл. 112 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 9:
а) в т. 1 накрая се добавя „или са били 

предоставени на възложителя, сключил рам-
ковото споразумение, и са актуални“;

б) създава се т. 4:
„4. по ал. 1, т. 2 – когато се сключва дого-

вор въз основа на рамково споразумение без 
провеждане на вътрешен конкурентен избор.“

2. Създава се ал. 10:
„(10) В случаите по ал. 9, т. 1 преди сключ-

ване на договора определеният изпълнител 
декларира писмено, че предоставените доку-
менти са актуални.“

§ 28. Член 112а се изменя така:
„Сключване на рамково споразумение 
Чл. 112а. (1) При сключване на рамково 

споразумение се прилагат условията на чл. 112, 
ал. 1, т. 1, 2 и 4.

(2) Възложителят не сключва рамково 
споразумение с участник, определен за из-
пълнител, който:

1. откаже да сключи рамковото споразу-
мение;

2. не изпълни някое от условията по ал. 1, 
или

3. не докаже, че не са налице основания 
за отстраняване от процедурата.

(3) В случаите по ал. 2 възложителят може 
да измени влязлото в сила решение в частта 
за определяне на изпълнител и с мотивирано 
решение да определи следващия класиран 
участник за изпълнител.

(4) Рамковото споразумение трябва да 
съответства на проекта, приложен в доку-
ментацията, допълнен с всички предложения 
от офертата на участника или участниците, 
определени за изпълнители на поръчката. 
Промени в проекта на рамковото споразу-
мение се допускат по изключение, когато е 
изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 и 
са наложени от обстоятелства, настъпили по 
време или след провеждане на процедурата.

(5) Възложителят няма право да сключи 
рамково споразумение преди влизането в 
сила на всички решения по процедурата, 
освен когато е допуснато предварително из-
пълнение. Възложителят сключва рамковото 
споразумение в сроковете по чл. 112, ал. 6.

(6) В случаите по ал. 1 възложителят няма 
право да изисква документи:

1. които вече са му предоставени и са 
актуални;

2. до които има достъп по служебен път 
или чрез публичен регистър;
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3. които могат да бъдат осигурени чрез 
пряк и безплатен достъп до националните 
бази данни на държавите членки.

(7) В случаите по ал. 6, т. 1 при сключване 
на рамковото споразумение определеният 
изпълнител декларира писмено, че предос-
тавените документи са актуални.“ 

§ 29. В чл. 116, ал. 5, т. 4 думите „т. 4 или 
5“ се заменят с „т. 4, 5 или 6“. 

§ 30. В чл. 124 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „което включва производството и 
търговията на едро и дребно“;

б) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2, т. 2 думата „годишен“ се заличава. 
§ 31. В чл. 125, ал. 1 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „което включва производството и 
търговията на едро и дребно“.

2. Точка 3 се отменя. 
§ 32. В чл. 126, ал. 1 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „което включва производството и 
търговията на едро и дребно“.

2. Точка 3 се отменя. 
§ 33. В чл. 141 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Секторните възложители могат да 

създават квалификационни системи на сто-
пански субекти. В тези случаи те изпращат за 
публикуване обявление по чл. 35, ал. 1, т. 8.“

2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) При създаването на квалификационната 

система секторните възложители определят 
обективни правила и критерии за:

1. включване и изключване на заинтересо-
ваните лица от квалификационната система;

2. действие на квалификационната система, 
включително относно периодичната проверка 
на актуалното състояние на участниците и 
срока на прилагане на системата.

(6) Критериите и правилата по ал. 5 могат 
да включват технически спецификации. В тези 
случаи възложителите прилагат чл. 48 – 52 
и при необходимост могат да актуализират 
критериите и правилата.“

3. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Секторните възложители осигуряват 

достъп до критериите и правилата по ал. 5 
чрез РОП и профила на купувача.

(9) Секторен възложител може да се ползва 
от квалификационна система, създадена от 
друго лице, когато тя отговаря на неговите 
изисквания. В този случай възложителят с 

решение одобрява обявление за квалифика-
ционна система, в което посочва данните за 
използваната квалификационна система и го 
изпраща за публикуване по реда на чл. 35. 
Условията за ползване на системата се уреж-
дат със споразумение между възложителите.“

4. Алинея 13 се отменя. 
5. В ал. 14, изречение първо думите „при 

създаването на квалификационната система“ 
се заменят „в нея“, а в изречение второ накрая 
се добавя „по реда на чл. 22, ал. 10“.

§ 34. В чл. 142 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, в зависимост от 

вида на процедурата, възложителят изпраща 
решението по чл. 22, ал. 1, т. 12 и съответната 
покана на лицата, вписани в системата, и им 
предоставя достъп до документацията. Реше-
нието се изпраща по реда на чл. 22, ал. 10.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато едновременно с публикуването 

на обявлението за създаване на квалифи-
кационна система секторните възложители 
оповестят откриването на първата обществена 
поръчка в рамките на системата, се издава 
решение на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и 9 и 
с него се одобряват обявлението и докумен-
тацията за участие.“

§ 35. В чл. 149, ал. 1, т. 13 буква „в“ се 
изменя така:

„в) в юридическото лице – изпълнител, да 
няма пряко частно капиталово участие; по 
изключение се допуска пряко частно капи-
талово участие, когато такова се изисква от 
разпоредби на националното законодателство, 
в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е 
свързано с контролни или блокиращи право-
мощия и не оказва решаващо влияние върху 
дейността на юридическото лице.“

§ 36. Създава се чл. 154а:
„Обявление за изменение или допълнителна 

информация
Чл. 154а. (1) Обявление за изменение или 

допълнителна информация се изпраща за 
публикуване, когато се оповестяват:

1. промени в обявленията, поканите и 
документациите за обществени поръчки и в 
описателния документ;

2. прекратяване на процедурата, а при на-
личие на обособени позиции – когато всички 
са прекратени. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 обявлението 
се изпраща в срок до седем дни от влизането 
в сила на решението за прекратяване. Когато 
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обособените позиции се прекратяват с отделни 
решения, срокът тече от датата на влизането 
в сила на последното от тях.“

§ 37. В чл. 155, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 38. В чл. 156 се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Обявленията по ал. 1 се изпращат 

за публикуване по реда на чл. 35, ал. 3 и се 
публикуват в РОП при условията и по реда 
на чл. 36.“

§ 39. В чл. 162, ал. 1 думите „ал. 10 – 16“ 
се заменят с „ал. 10 – 15“.

§ 40. В чл. 179, ал. 1, изречение второ ду-
мите „Обявлението за изменение“ се заменят 
с „Промените се правят еднократно, като 
обявлението за изменение“.

§ 41. В чл. 191, ал. 1 в текста преди т. 1 
думите „изпратят покана“ се заменят с „пуб-
ликуват покана в РОП и да я изпратят“.

§ 42. В чл. 192 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към офертата участниците подават 

ЕЕДОП за липсата на основанията за от-
страняване и съответствие с критериите за 
подбор, ако има такива.“

3. В ал. 4 в изречение второ след думите 
„и се публикува в“ се добавя „РОП и“. 

§ 43. В чл. 193 думите „като публикува 
информация в РОП, в която посочва и мо-
тивите за прекратяването“ и запетаята преди 
тях се заличават и се създава изречение второ: 
„Прекратяването се оповестява в РОП чрез 
обявление по чл. 36, ал. 1, т. 7, което съдържа 
мотиви.“

§ 44. В чл. 194, ал. 4 думата „информация“ 
се заменя с „обявление по чл. 36, ал. 1, т. 7“. 

§ 45. В чл. 196, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. определяне на изпълнител на общест-

вената поръчка чрез вътрешен конкурентен 
избор, когато общата стойност на поръчките, 
възложени по рамковото споразумение от 
съответния възложител, е по-ниска от:

а) при строителство – 270 000 лв.;
б) при доставки и услуги, включително 

услугите по приложение № 2 – 70 000 лв.;“.
§ 46. В чл. 197, ал. 1, т. 7 се създава буква „е“:
„е) откриване възлагането на обществена 

поръчка чрез използване на квалификационна 
система или динамична система за покупки;“.

§ 47. В чл. 203 се създава ал. 6: 
„(6) В случаите по ал. 3 в деня на полу-

чаването на уведомлението за образуване на 
производството или най-късно на следващия 

работен ден възложителят обявява спиране на 
поръчката чрез платформата по чл. 39а, ал. 1.“

§ 48. В чл. 216 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) След като приеме жалбата за редов-

на, съдът изпраща препис от нея заедно с 
приложенията на останалите страни, които 
в тридневен срок от получаването може да 
подадат отговор.“

2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават 
съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.

§ 49. В чл. 216а, ал. 2 думите „чл. 216, ал. 3“ 
се заменят с „чл. 216, ал. 4“.

§ 50. В чл. 217, ал. 4 изречение трето се 
заличава.

§ 51. В чл. 229 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 14 се изменя така:
„14. извършва мониторинг на обществе-

ните поръчки чрез обобщаване и анализ на 
информация:

а) от платформата по чл. 39а, ал. 1;
б) от дейността по т. 2;
в) от възложителите и от компетентните 

органи, включително органите по глава два-
десет и седма и по чл. 238, ал. 1;

г) получена в Агенцията по обществени 
поръчки от други източници;“

б) точка 22 се изменя така:
„22. определя представителите на Агенцията 

по обществени поръчки за участие в дейността 
на експертния съвет за сътрудничество;“

в) в т. 24 думите „мониторингов доклад за 
състоянието на пазара на обществени поръч-
ки“ се заменят с „доклад от мониторинга на 
обществените поръчки“.

2. В ал. 4 накрая се добавя „и на доклада 
по ал. 1, т. 24“. 

3. В ал. 6 думите „чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 9,  
обявленията, които се изпращат до РОП, 
включително по чл. 29, ал. 2, и информация-
та по чл. 36, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 230, ал. 4“ 
се заменят с „чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 9 и 12, 
обявленията, които се изпращат до РОП, 
включително по чл. 29, ал. 3 и чл. 156, ал. 1, 
т. 3, и информацията по чл. 36, ал. 1, т. 7 и 
чл. 230, ал. 3 и 4“.

4. В ал. 9 след думите „ал. 1, т. 4“ се по-
ставя запетая и се добавя „за осъществяване 
на мониторинга по ал. 1, т. 14“. 

§ 52. В чл. 230 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. стопанските субекти, които подлежат 

на вписване в списъка по чл. 57, ал. 4;“
б) в т. 7 думите „6 и 7“ се заменят с „6 и 8“.
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2. В ал. 3 след думата „образец“ се поставя 
запетая, добавя се „утвърден от изпълнител-
ния директор на Агенцията по обществени 
поръчки“ и се поставя запетая. 

§ 53. В чл. 232 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „по реда на чл. 148 – 175“ 
се заменят с „по реда на чл. 84, 86, 141, 142 
и 148 – 175“.

2. В ал. 7 думите „едновременно с публи-
куване“ се заменят с „най-късно на следващия 
работен ден след публикуването“. 

§ 54. В чл. 235, ал. 3 думата „предоставя“ 
се заменя с „изготвя“.

§ 55. В чл. 256 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 числото „10 000“ се заменя с 
„50 000“.

2. В ал. 2 числото „3000“ се заменя с 
„10 000“. 

3. Алинея 3 се отменя. 
§ 56. В Закона за изменение и допълнение 

на Закона за обществените поръчки (обн., 
ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 83 от 2019 г.) 
в преходните и заключителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 131:
а) в ал. 2 думите „датата, определена в 

графика по ал. 1“ се заменят с „31 декември 
2019 г. включително“;

б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) За обществените поръчки, чието въз-

лагане е започнало след 31 декември 2019 г., 
но до датата, определена в графика по ал. 1, 
се прилага редът за възлагане, действащ до 1 
ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 6, 
ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, 
ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, чл. 100, 
ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 
10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 се прилагат 
в редакцията от 1 януари 2020 г. Този ред се 
прилага и за сключване и изпълнение на рам-
ковите споразумения и договорите, включи-
телно изпращане на изискуемата информация.

(4) Алинеи 2 и 3 се прилагат и за конкур-
сите за проект, открити до датата, определена 
в графика по ал. 1.“

2. Параграф 134 се изменя така:
„§ 134. Възложителите поддържат създа-

дените от тях профили на купувача, извън 
платформата по чл. 39а, ал. 1, както и пуб-
ликуват в тях необходимата информация за 
поръчките, открити до датата, определена в 
графика по § 131, ал. 1. Профилът се поддържа 
до изтичане на една година от: 

1. приключване на изпълнението на до-
говора; 

2. прекратяване на възлагането на поръч-
ките; 

3. приключване на изпълнението на послед-
ния договор, сключен въз основа на рамково 
споразумение или квалификационна система.“

3. Параграф 137 се изменя така:
„§ 137. (1) До 1 януари 2021 г. Централният 

орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ 
и Централният орган за покупки за общи-
ните провеждат процедури за възлагане на 
обществени поръчки и за сключване на рам-
кови споразумения чрез използваните от тях 
платформи, с изключение на изпращането на 
решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявле-
нията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, което 
се извършва чрез платформата по чл. 39а, 
ал. 1, съгласно графика по § 131, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 възложителите, 
които провеждат вътрешен конкурентен 
избор въз основа на рамкови споразумения, 
сключени от Централния орган за покупки 
в сектор „Здравеопазване“ и от Централния 
орган за покупки за общините, възлагат по-
ръчките чрез използваните от тези органи 
платформи.

(3) Обявленията за възлагане на поръчка, 
за изменение и за приключване на договорите, 
сключени след проведен вътрешен конкурен-
тен избор по ал. 2, се вписват съответно по 
партидата на Централния орган за покупки 
в сектор „Здравеопазване“ и на Централния 
орган за покупки за общините в платформата 
по чл. 39а, ал. 1. 

(4) Централният орган за покупки в сек-
тор „Здравеопазване“, Централният орган 
за покупки за общините и възложителите 
публикуват информация за откритите до 
1 януари 2021 г. процедури за възлагане на 
рамкови споразумения, съответно поръчки 
въз основа на тях, на своите профили на 
купувача, които са извън платформата по 
чл. 39а, ал. 1.“

4. В § 141, т. 4 след думите „чл. 36а, ал. 5“ 
се поставя запетая и се добавя „която влиза 
в сила от 1 януари 2020 г.“.

§ 57. В приложение № 13 думите „чл. 141, 
ал. 1“ се заменят с „чл. 35, ал. 2, т. 2“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 58. (1) Квалификационните системи, 

създадени до влизането в сила на задъл-
жението за използване на платформата по 
чл. 39а, ал. 1, запазват действието си до 31 
декември 2020 г. 

(2) Договорите въз основа на квалификацион-
ни системи по ал. 1 се възлагат по реда, по 
който е създадена системата. По този ред се 
изпраща и изискуемата информация, свързана 
с възлагането и изпълнението на договорите.

§ 59. В едномесечен срок от влизането в 
сила на този закон възложителите прекратя-
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ват договорите, които не са в съответствие 
с разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 5, 6 и 7 и 
чл. 149, ал. 1, т. 13.

§ 60. В тримесечен срок от влизането в 
сила на този закон Министерският съвет 
привежда в съответствие с него подзаконовата 
нормативна уредба.

§ 61. В Закона за електронното управле-
ние (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 
от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., 
бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г., бр. 88 и 94 от 
2018 г. и бр. 94 от 2019 г.) се правят следните 
допълнения:

1. В чл. 7с след думата „включват“ се до-
бавя „предоставянето на услуги по“, а след 
думата „информационните“ се добавя „и ко-
муникационните“ и накрая се добавя „както 
и дейности, които осигуряват изпълнението 
на тези услуги“.

2. В § 45 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за електронното управление 
(ДВ, бр. 94 от 2019 г.):

а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Ин-
формационно обслужване“ – АД, е публичен 
възложител само при възлагане на дейностите 
по чл. 7с.“; 

б) създава се ал. 3:
„(3) Разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки не се прилагат от „Информационно 
обслужване“ – АД, при възлагане на доставки, 
услуги и строителство, необходими за изпълне-
нието на договори, сключени преди 29 ноември 
2019 г., както и за договорите, сключени след 
тази дата, когато процедурите за възлагането 
са открити преди 29 ноември 2019 г.“

§ 62. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за особените залози (обн., ДВ, 
бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 65 от 2018 г.) в 
преходните и заключителните разпоредби се 
правят следните изменения:

1. В § 50 навсякъде думите „2020 г.“ се 
заменят с „2022 г.“.

2. В § 52, ал. 5 думите „2020 г.“ се заменят 
с „2022 г.“.

3. В § 54 думите „2020 г.“ се заменят с 
„2022 г.“.

§ 63. Законът влиза в сила от 1 януари 
2020 г., с изключение на: 

1. параграф 61, който влиза в сила от 
29 ноември 2019 г.; 

2. параграф 62, който влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“. 

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 18 декември 2019 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

9972

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Правилник за организацията 
и дейността на Съвета по киберсигурността

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

Член единствен. Приема Правилник за 
организацията и дейността на Съвета по 
киберсигурността към Министерския съвет.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Постановлението 
влиза в сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“. 

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Съвета по 

киберсигурността

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящия правилник се уреж-
да организацията на дейността на Съвета 
по киберсигурността, наричан по-нататък 
„съвета“.

(2) Съветът е консултативен и координи-
ращ орган към Министерския съвет (МС) по 
въпросите на киберсигурността.

(3) Съветът организира и осъществява 
дейността си в съответствие с дейностите, 
които са определени в чл. 9 и 10 от Закона 
за киберсигурност (ЗК).

Чл. 2. (1) Съветът осъществява дейността 
си въз основа на годишна работна програма, 
в която се определят приоритетите и задачите 
за следващата година в съответствие с целите, 
които са разписани в ЗК и в други стратеги-
чески документи, и актуалните проблеми в 
сферата на киберсигурността.

(2) Програмата по ал. 1 се приема от съвета 
не по-късно от 31 декември на предходната 
година.

Чл. 3. Съветът приема и представя в МС 
годишен отчет за дейността си в срок до  
31 март на следващата година. Годишният 
отчет е с класификация TLP-RED по смисъла 
на т. 2.4 от приложение № 2 към Наредбата 
за минималните изисквания за мрежова и 
информационна сигурност.
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Г л а в а  в т о р а

СЪСТАВ НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУР-
НОСТТА И УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТТА МУ

Чл. 4. (1) Председател на съвета по киберси-
гурността е заместник министър-председател, 
който е определен от министър-председателя.

(2) Членове на съвета по киберсигурността са:
1. министърът на вътрешните работи;
2. министърът на отбраната;
3. министърът на външните работи;
4. министърът на финансите;
5. министърът на транспорта, информаци-

онните технологии и съобщенията;
6. министърът на енергетиката;
7. министърът на здравеопазването;
8. министърът на околната среда и водите;
9. началникът на отбраната;
10. главният секретар на Министерството 

на вътрешните работи;
11. председателят на Държавна агенция 

„Национална сигурност“;
12. председателят на Държавна агенция 

„Разузнаване“;
13. директорът на Служба „Военна ин-

формация“;
14. началникът на Националната служба 

за охрана;
15. председателят на Държавна агенция 

„Електронно управление“;
16. секретарят на Съвета по киберсигур-

ността;
17. секретарят на Съвета по сигурността 

към МС;
18. представител на президента на Република 

България, изрично определен от него с указ.
(3) Президентът на Република България, 

председателят на Народното събрание (НС) 
и министър-председателят може да участват 
лично в заседанията на съвета.

(4) В определени случаи и по отделни 
въпроси в работата на съвета по покана на 
неговия председател може да участват предсе-
датели на постоянни комисии на НС, народни 
представители и ръководители на ведомства 
и организации.

(5) Членовете на съвета нямат мандат.

Г л а в а  т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 5. (1) Заседанията на съвета са редовни 
и извънредни.

(2) Заседанията на съвета са закрити.
Чл. 6. (1) Редовните заседания се провеждат 

поне един път годишно.
(2) Извънредни заседания се провеждат по 

искане на председателя при киберинциденти 
по смисъла на § 3, т. 13, 14 и 21 от допълни-
телните разпоредби на ЗК или по искане на 
не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

Чл. 7. (1) Заседанията на съвета се провеж-
дат в сградата на МС. Заседанията могат да 
се провеждат и на друго място по решение 

на съвета или по предложение на председа-
теля на съвета, когато важни обстоятелства 
налагат това.

(2) Информация за деня и мястото на 
провеждане на заседанията се предоставя на 
членовете на съвета, на президента, на ми-
нистър-председателя и на председателя на НС 
и на лицата, които са поканени във връзка с 
конкретни разглеждани въпроси.

Чл. 8. (1) Дневният ред и материалите за 
редовните заседания се изпращат на членовете 
и наблюдателите не по-късно от 5 дни преди 
датата на заседанието по електронен път.

(2) Материалите и дневният ред за извън-
редните заседания се изпращат на членовете 
и наблюдателите не по-късно от два часа 
преди заседанието.

(3) По съображения за сигурност председа-
телят на съвета може да разпореди всички или 
някои от обсъжданите въпроси да не бъдат 
посочени в акта за свикване. В този случай 
дневният ред е класифицирана информация 
и се съхранява в регистратурата за класифи-
цирана информация на Администрацията на 
МС. Членовете на съвета получават информа-
ция за тези въпроси от секретаря на съвета 
непосредствено преди заседанието.

Чл. 9. Всеки член може да прави мотиви-
рани предложения за допълване на дневния 
ред на редовните заседания в срок до два 
работни дни преди датата на заседанието. 
Предложенията се гласуват в началото на 
съответното заседание. Всяко предложение 
за включване в дневния ред задължително 
съдържа и проект на решение.

Чл. 10. (1) При внасянето на материали, при 
обсъждането им и при вземането на решения 
всички членове на съвета имат еднакви права.

(2) Членовете на съвета могат да предста-
вят и допълнителна информация по разглеж-
даните въпроси или да искат изслушването 
на експерти от съответните министерства, 
ведомства и служби.

Чл. 11. (1) Членовете на съвета потвържда-
ват участието си в редовните заседания пред 
секретариата не по-късно от 3 работни дни 
преди провеждането им.

(2) В случаите на отсъствие на член на 
съвета той се представлява от писмено упъл-
номощен от него заместник, който участва 
в работата на съвета без право на глас при 
вземането на решения.

(3) В случаите на отсъствие на друго лице 
от състава на съвета по чл. 4, ал. 3 или 4 то 
може да се представлява от специално упъл-
номощено от него длъжностно лице, което 
участва в работата на съвета.

Чл. 12. (1) Заседанията на съвета са редовни, 
ако присъстват повече от 2/3 от членовете му.

(2) Съветът в изключителни случаи може 
да вземе решение и неприсъствено чрез про-
токол, който е подписан от всички членове. 
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Ако някой от членовете поиска мотивирано 
въпросът да бъде обсъден от съвета, той се 
включва в дневния ред за следващото заседание.

(3) Решенията се приемат с явно гласува-
не и с мнозинство повече от половината от 
присъстващите членове.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 13. Заседанията на съвета се свикват 
и ръководят от неговия председател.

Чл. 14. Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. насрочва заседанията, определя дневния 

ред и ръководи заседанията на съвета;
3. подписва протоколите от заседанията 

на съвета;
4. контролира изпълнението на решенията 

на съвета.
Чл. 15. Председателят може да се подпо-

мага от секретаря или да определи друг член 
на съвета, който да го подпомага в текущото 
провеждане на заседанията.

Чл. 16. (1) Административно-техническото 
обслужване и секретариатът на съвета се оси-
гуряват от специалисти с технически функции 
в Администрацията на МС.

(2) Секретариатът на съвета:
1. осигурява дейността на съвета в инфор-

мационно, административно и техническо 
отношение;

2. осигурява публикуването на необходи-
мата информация за дейността на съвета на 
Портала за консултативните съвети;

3. осигурява оперативното взаимодействие 
на съвета с администрациите на органите на 
изпълнителната власт;

4. организира подготовката и провеждането 
на заседанията на съвета;

5. изготвя протоколите от заседанията на 
съвета;

6. изготвя и публикува след разрешение на 
секретаря на съвета резюметата от протоко-
лите на заседанията на съвета;

7. подпомага председателя и секретаря на 
съвета в тяхната работа;

8. съхранява документацията на съвета;
9. организира работата на работните групи, 

които са създадени от съвета.
(3) Дейността на секретариата се ръководи 

и организира от секретаря на съвета.
Чл. 17. (1) Съветът се осигурява инфор-

мационно, аналитично и организационно от 
секретаря на съвета.

(2) Секретарят на съвета:
1. изготвя самостоятелно или организира 

подготовката на аналитични, информационни, 
справочни и други материали от компетент-
ност на съвета;

2. организира и ръководи дейността на 
секретариата на съвета;

3. подготвя проекта на дневния ред и го 
предоставя на председателя на съвета за ут-
върждаване;

4. съобщава за свикването на заседанията 
на съвета, подготвя и предоставя материалите 
за заседанията и организира присъствието на 
лицата по чл. 4, ал. 3 и 4;

5. упражнява контрол при изготвянето 
на протоколите от заседанията на съвета от 
секретариата;

6. води отчетност за становищата и реше-
нията на съвета;

7. организира и координира изпълнението на 
решенията на съвета и необходимия обмен на 
информация между заинтересуваните страни;

8. подпомага председателя на съвета в 
неговата работа;

9. изпълнява други заповеди и указания 
на председателя във връзка с дейности от 
компетентността на съвета.

(3) Секретарят на съвета в изпълнение на 
решение на съвета отправя искания до ми-
нистрите и ръководителите на ведомства за 
предоставяне на необходимата информация и 
документи във връзка с работата на съвета.

Г л а в а  п е т а

УЧАСТИЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ДРУ-
ГИ ЛИЦА

Чл. 18. (1) На заседанията могат да при-
състват представители на неправителствени 
организации и експерти, които са поканени 
от председателя на съвета.

(2) Председателят на съвета може да кани за 
участие в заседанието организации и лица по 
своя инициатива или по тяхна заявка, когато 
те са изпратили до секретариата становище 
по точка от дневния ред на заседанието не 
по-късно от 3 работни дни преди датата на 
провеждането му.

(3) Лицата по ал. 2 могат да вземат участие 
в дискусиите по точките от дневния ред, за 
които са представили становище.

(4) Получените писмени становища, мне-
ния и предложения от организации и лица, 
които не са заявили участие в заседанието, 
се обобщават от секретариата.

(5) Председателят на съвета представя 
накратко получените становища, мнения и 
предложения по ал. 4 по време на заседанието, 
ако те са свързани с обсъжданите въпроси.

(6) Членовете на съвета, секретарят на 
съвета и всички лица, канени на неговите 
заседания или запознати с материали от рабо-
тата на съвета, са длъжни да опазват тайната 
на предоставената им информация при и по 
повод на изпълнение на тяхната служба и във 
връзка с работата на съвета.

Г л а в а  ш е с т а

ПРОТОКОЛ И АРХИВ

Чл. 19. (1) Всяко заседание се записва 
с електронна аудиотехника, а при възмож-
ност – и с видеотехника. Архивът се съхранява 
на електронен носител.



СТР.  28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

(2) Отговорникът за изпълнение на решение 
на съвета информира председателя на съвета 
за хода на изпълнението.

Чл. 23. (1) Председателят задължително 
включва в дневния ред на всяко редовно 
заседание кратък отчет за изпълнението на 
приетите решения на предходни заседания.

(2) При неизпълнение на решение на съвета 
председателят внася за обсъждане в съвета 
доклад относно причините за неизпълнението, 
подготвен от отговорника за изпълнението.

Г л а в а  о с м а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪВЕТА ПО 
КИБЕРСИГУРНОСТТА И ДЪРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ

Чл. 24. (1) Президентът на Република 
България, председателят на НС и министър-
председателят са заявители на информация 
в съвета.

(2) Съветът може да иска информация 
по въпросите от неговата компетентност от 
всички държавни органи при спазване на 
чл. 5 от ЗК.

(3) Съветът предоставя равна по обем и 
еднаква по съдържание информация на прези-
дента на Република България, на председателя 
на НС и на министър-председателя.

(4) Председателят на съвета информира 
министър-председателя за взетите решения и 
за изразените възражения и особени мнения 
по тях и предлага приемането на съответните 
актове на правителството.

Чл. 25. (1) Съветът определя критериите, 
организацията и координирането на дейността 
на министерствата и ведомствата във връзка 
с киберсигурността.

(2) Министрите и ръководителите на ве-
домства в рамките на своята компетентност 
организират работата в своите администрации 
във връзка със:

1. анализирането на политическите, иконо-
мическите и технологичните проблеми, които 
са свързани с киберсигурността;

2. предоставянето на информация в съвета 
по негово искане по определени въпроси;

3. разработването на стратегии и програми 
за най-ефективно използване на политиче-
ските, военните и икономическите ресурси 
на страната.

Г л а в а  д е в е т а

ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА

Чл. 26. (1) Съветът поддържа собствена 
страница на Портала за консултативните 
съвети.

(2) Съветът публикува на страницата по 
ал. 1 следните документи и материали за 
дейността си, които не са класифицирани по 
смисъла на Закона за защита на класифици-
раната информация:

1. акта за създаване;
2. състава на съвета;
3. годишната програма;

(2) Записите от заседанията и архивите се 
записват на електронен носител. Носителите се 
завеждат с входящ номер в специален регистър 
за провеждане на заседания на съвета с кла-
сификация TLP-RED в деловодството на МС.

(3) Записите от заседанията и архивите се 
съхраняват в продължение на 5 години, след 
което се унищожават с протокол.

(4) Протоколът за унищожението се завеж-
да в специалния регистър за провеждане на 
заседания на съвета.

(5) Достъпът до записите от заседанията и 
архивите след завеждането им в специалния 
регистър за провеждане на заседания на съ-
вета се разрешава писмено от председателя 
на съвета.

(6) Председателят на съвета разрешава 
контролираното размножаване и предоставя-
нето на копия от записите от заседанията и 
архивите на компетентните органи, по тяхно 
писмено обосновано и мотивирано искане.

(7) Когато записите от заседанията и архи-
вите съдържат класифицирана информация, 
то създаването, обработката, съхраняването, 
размножаването и предоставянето на копия 
на компетентните органи се извършва съ-
гласно изискванията на Закона за защита на 
класифицираната информация.

(8) Записите, които се намират на елек-
тронната аудио- и видеотехника, се изтриват и 
премахват от същата, след като бъдат записани 
по реда на ал. 2. Контролът за премахването 
на записите се осъществява от председателя 
на съвета или от изрично писмено упълно-
мощено от него лице.

(9) Записите от заседанията и архивите са 
с класификация TLP-RED.

Чл. 20. До 5 дни след провеждането на 
заседанието секретариатът на съвета изготвя 
проект на протокол, който се изпраща на 
всички членове на съвета. Окончателен ва-
риант на протокола се изготвя до 10 дни след 
провеждането на заседанието и се подписва 
от председателя на съвета. Протоколите от 
заседанията са с класификация TLP-RED.

Чл. 21. Секретариатът изготвя резюме 
от протокола на всяко заседание на съвета, 
което включва информация за участниците 
в заседанието, кратко описание на всеки 
въпрос, разглеждан от съвета, взети реше-
ния, срок на изпълнение и отговорник за 
изпълнението на всяко решение, взети под 
внимание становища и предложения на 
организациите, участвали в заседанието. Ре-
зюметата от заседанията са с класификация  
TLP-RED.

Г л а в а  с е д м а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
РЕШЕНИЯТА

Чл. 22. (1) Всяко решение на съвета задъл-
жително включва отговорник за изпълнението 
и срок. Ако отговорник не е изрично посочен, 
за такъв се приема председателят на съвета.
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4. предварителния график с индикативни 
дати за провеждане на редовните заседания.

Чл. 27. Изявления от името на съвета може 
да прави неговият председател или определен 
от него член на съвета.

Чл. 28. Материали, в които се съдържа 
класифицирана информация, се разглеждат 
при спазване изискванията на Закона за за-
щита на класифицираната информация и на 
актовете по прилагането му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се 

приема на основание чл. 22а от Закона за 
администрацията във връзка с чл. 7, ал. 2, 
чл. 9 и 10 от Закона за киберсигурност.
10102

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за държавната соб-
ственост, приет с Постановление № 254 на 
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, 
бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп.,  бр. 26 и 51 от 
2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 
и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., 
бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., 
бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 
2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 70 от 2018 г. 

и бр. 77 от 2019 г.)

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

§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „Министерство-
то на земеделието и храните“ се заменят с 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“, а запетаята след думата „икономи-
ката“ и думите „енергетиката и туризма“ се 
заличават.

§ 2. Членове 15 – 18 се отменят.
§ 3. В чл. 20, ал. 2 след думата „договорите“ 

се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 4. В чл. 37 изречение второ се заличава.
§ 5. В чл. 38 изречение второ се заличава.
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в троен размер спрямо 

наемната цена на жилище със същата полезна 
площ и показатели“ се заменят с „на базата 
на оценка, извършена от независим оценител“.

2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „в петорен размер спрямо 

наемната цена на жилище със същата по-
лезна площ и показатели“ се заменят с „на 
базата на оценка, извършена от независим 
оценител“.

§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Първоначалната наемна цена при про-

веждане на търгове за отдаване под наем на 
имоти за административни, производствени 
и стопански нужди се определя на базата на 
оценка, извършена от независим оценител.“

2. В ал. 5 думите „по реда на чл. 38, кори-
гирана с коефициент Кни = 0,50“ се заменят 
с „на базата на оценка, извършена от незави-
сим оценител“.

§ 8. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Министерският съвет може да 

учредява безвъзмездно право на ползване върху 
имот – частна държавна собственост, за срок, 
не по-дълъг от 10 години, на централните ръ-
ководства на синдикатите и на регионалните 
им ръководства в София за изпълнение на 
основните им синдикални функции при съо-
бразяване на законодателството и правилата в 
областта на държавните помощи. Ползвателите 
не могат да използват имота за извършване 
на икономическа дейност.

(2) Исканията за предоставяне на имота 
се подават до министъра на регионалното 
развитие и благоустройството чрез областния 
управител. Към искането се прилагат:

1. подробна мотивировка;
2. документ за регистрация;
3. декларация за ползваните от синдика-

та имоти – частна държавна или общинска 
собственост, и за начина на ползването им;

4. документ за липса на публични задъл-
жения;

5. декларация, че имотът – частна държавна 
собственост, ще се използва само за изпъл-
нение на основните им синдикални функции, 
конкретизирани в нея;

6. декларация, че синдикатът разполага с 
необходимия финансов ресурс за стопанис-
ването на имота.

(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 4 се 
установяват по служебен път.

(4) Въз основа на представените по ал. 2 
документи областният управител извършва 
анализ за наличието на следните изисквания:

1. наличие на необходимост от имот – част-
на държавна собственост, с предназначение 
и характеристики, съответстващи на посо-
чените от синдиката основни синдикални 
функции;

2. липса на свързаност на посочените от 
синдиката основни синдикални функции с 
осъществяването на дейности с икономиче-
ски характер.

(5) Синдикатът, на който e предоставен 
безвъзмездно за ползване имот – частна дър-
жавна собственост, заплаща данък недвижи-
ми имоти и такса битови отпадъци за него, 
всички експлоатационни разходи, свързани с 
ползването на имота, както и тези за текущи 
поправки и ремонти, които са вследствие на 
използването му.

(6) Предоставените помещения на синди-
катите не може да се преотдават под наем и 
да се преотстъпват за ползване.

(7) Не се предоставят безвъзмездно за 
ползване имоти на централните ръководства 
на синдикатите, ако имат изискуеми публични 
задължения.
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(8) Областният управител може да учре-
дява безвъзмездно право на ползване върху 
имот – частна държавна собственост, на 
регионалните ръководства на синдикатите 
за изпълнение на основните им синдикални 
функции при спазване на изискванията на 
ал. 1 и 7 и при наличие на свободни поме-
щения. Искането за предоставяне на имота 
се подава до областния управител и към него 
се прилагат документите по ал. 2.

(9) Въз основа на решението на Минис-
терския съвет по ал. 1 и на влязлата в сила 
заповед по ал. 8 областният управител сключ-
ва писмен договор за учредяване правото 
на ползване, в който се определят редът за 
предаване и приемане на имота, правата 
и задълженията на страните, срокът, отго-
ворността при неизпълнение, поддържането 
(текущи и основни ремонти), застраховането, 
прекратяването на договора и другите усло-
вия по договора.

(10) При предаването на имота се съставя 
предавателно-приемателен протокол.

(11) Правоотношенията със синдиката 
се прекратяват при изтичане на срока на 
договора, поради неплащане на експлоата-
ционните разходи за повече от три месеца 
или при нарушение на забраната по ал. 6, 
както и при прекратяване на дейността на 
синдиката.

(12) При нарушение на предвидената по 
ал. 1 забрана за осъществяване на иконо-
мическа дейност договорът се прекратява 
едностранно от областния управител и се 
налага санкция в размер на пазарните нива 
на пропуснатите ползи, определени от ли-
цензиран оценител, предвидена в клауза на 
договора с ползвателя. Размерът на санкцията 
се изчислява за периода на ползване на имо-
та в нарушение на правилата за държавните 
помощи.

(13) Областният управител по местона-
хождението на имота осъществява контрол 
за спазването на забраната по ал. 1 и 6 и в 
срок до  31 декември предоставя на Минис-
терския съвет годишен доклад въз основа 
на извършени проверки през съответната 
календарна година.“

§ 9. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. (1) Министерският съвет може да 

учредява безвъзмездно право на ползване върху 
имот – частна държавна собственост, за срок, 
не по-дълъг от 10 години, за задоволяване на 
административните нужди на централните 
ръководства на политическите партии, отго-
варящи на изискванията на чл. 31 от Закона 
за политическите партии, при съобразяване 
на законодателството и правилата в областта 
на държавните помощи. Ползвателите не 
могат да използват имота за извършване на 
икономическа дейност.

(2) Исканията за предоставяне на имо-
та – частна държавна собственост, за нуждите 
на централните ръководства на политическите 

партии, както и на регионалните им струк-
тури на територията на гр. София се подават 
до министъра на регионалното развитие и 
благоустройството чрез областния управител. 
Към искането се прилагат:

1. подробна мотивировка;
2. документ за регистрация;
3. декларация за ползваните от полити-

ческата партия имоти – частна държавна 
или общинска собственост, и за начина на 
ползването им;

4. документ за липса на публични задъл-
жения;

5. декларация, че имотът – частна дър-
жавна собственост, ще се използва само за 
изпълнение на административните им нужди;

6. декларация на политическата партия, че 
тя разполага с необходимия финансов ресурс 
за стопанисването на имота;

7. документ, удостоверяващ, че политиче-
ската партия има парламентарна група;

8. декларация от лицето, представляващо 
политическата партия според актуалната є 
съдебна регистрация, че тя има достатъчен 
брой народни представители, които да обра-
зуват отделна парламентарна група, заедно с 
поименен списък, удостоверяващ политиче-
ската им принадлежност, в случаите, когато 
партията участва в парламентарно представена 
коалиция от партии;

9. документи, доказващи, че съответната 
парламентарно непредставена политическа 
партия на последните избори за народни пред-
ставители е получила не по-малко от едно на 
сто от действителните гласове в страната и 
извън страната, с изключение на гласовете по 
чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс.

(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 4 се 
установяват по служебен път.

(4) Политическата партия, на която e предос-
тавен безвъзмездно за ползване имот – частна 
държавна собственост, заплаща данък недви-
жими имоти и такса битови отпадъци за него, 
всички експлоатационни разходи, свързани с 
ползването на имота, както и тези за текущи 
поправки и ремонти, които са вследствие на 
използването му.

(5) Предоставените помещения на полити-
чески партии не може да се преотдават под 
наем и да се преотстъпват за ползване.

(6) Не се предоставят безвъзмездно за 
ползване имоти на централните ръководства 
на политическите партии, ако имат изискуеми 
публични задължения.

(7) Областният управител може да учре-
дява безвъзмездно право на ползване върху 
имот – частна държавна собственост, за 
нуждите на централните или регионалните 
структури на политически партии извън 
територията на гр. София за изпълнение на 
административните им нужди при спазване 
на изискванията по ал. 1 и 6 и при наличие 
на свободни помещения. Искането за пре-
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доставяне на имота се подава до областния 
управител и към него се прилагат докумен-
тите по ал. 2.

(8) Въз основа на решението на Минис-
терския съвет по ал. 1 и на влязлата в сила 
заповед по ал. 7 областният управител сключ-
ва писмен договор за учредяване правото 
на ползване, в който се определят редът за 
предаване и приемане на имота, правата 
и задълженията на страните, срокът, отго-
ворността при неизпълнение, поддържането 
(текущи и основни ремонти), застраховането, 
прекратяването на договора и другите усло-
вия по договора.

(9) При предаването на имота се съставя 
предавателно-приемателен протокол.

(10) Правоотношенията с политическите 
партии се прекратяват при изтичането на 
срока на договора, поради неплащане на 
експлоатационните разходи за повече от три 
месеца или при нарушение на забраната по 
ал. 5, както и когато партията престане да 
отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона 
за политическите партии.

(11) При нарушение на предвидената по 
ал. 1 забрана за осъществяване на иконо-
мическа дейност договорът се прекратява 
едностранно от областния управител и се 
налага санкция в размер на пазарните нива 
на пропуснатите ползи, определени от ли-
цензиран оценител, предвидена в клауза на 
договора с ползвателя. Размерът на санкцията 
се изчислява за периода на ползване на имо-
та в нарушение на правилата за държавните 
помощи.

(12) Областният управител по местона-
хождението на имота осъществява контрол 
за спазването на забраната по ал. 1 и 5 и в 
срок до  31 декември предоставя на Минис-
терския съвет годишен доклад въз основа 
на извършени проверки през съответната 
календарна година.“

§ 10. В чл. 95 след думите „правото на 
ползване“ се поставя точка и текстът докрая 
се заличава.

§ 11. В чл. 99, ал. 3, изречение първо след 
думата „икономиката“ запетаята и думите 
„енергетиката и туризма“ се заличават.

Преходна разпоредба
§ 12. Търговете за отдаване под наем на 

имоти – държавна собственост, открити със 
заповед на съответния компетентен орган 
преди влизането в сила на това постановление, 
се провеждат по определената в заповедта по 
досегашния ред първоначална наемна цена.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

10103

РЕШЕНИЕ № 798 
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за определяне на дните за религиозни праз-
ници на вероизповеданията, различни от 

източноправославното, през 2020 г.

На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на 
труда 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определя следните дни от 2020 г. за рели-
гиозни празници на вероизповеданията, раз-
лични от източноправославното, за които се 
ползва платен или неплатен годишен отпуск 
при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на 
труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния 
служител:

1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 13 април;
б) „Св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богороди-

ца – 8 декември.
2. За Мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 23, 24 и 25 май;
б) Курбан байрам – 30 и 31 юли;
в) Рождението на Мохамед – 28 октомври.
3. За Религиозната общност на евреите в 

България:
а) Песах – 9 и 16 април;
б) Рош Ашана – 19 и 20 септември;
в) Йом Кипур – 27 септември;
г) Сукот – 3 и 11 октомври.
4. За Арменската апостолическа право-

славна света църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Цветница – 5 април;
в) Възкресение Христово – 12 април;
г) Преображение Господне – 19 юли;
д) Успение Богородично – 16 август;
е) Кръстовден – 13 септември.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие –  

22 март;
б) Рождението на Учителя Петър Дънов –  

12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя –  

27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия 

ден – шест съботни дни, ако според трудо-
вото или служебното им правоотношение са 
задължени да работят в тези дни.

7. За Обществото за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 9 март;
б) Рама Навами – 2 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 6 май;
г) Кришна Джанмаштами – 12 август;
д) Ратха Ятра – 19 септември.
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8. За Диамантен път на будизма – Бълга-
рия – Весак (ден на раждане, просветление 
и паранирвана на Буда Шакямуни) – 5 юни.

9. За Свидетелите на Йехова в България:
а) Възпоменанието за смъртта на Исус 

Христос – 7 април;
б) Конгресни дни – 26 и 27 юни и 10, 17 

и 18 юли.
10. За евангелските църкви – ден на Ре-

формацията – 31 октомври.
11. За Будистката общност в България:
а) Будистка Нова година – 24 януари;
б) Денят на Буда (Весак) – 7 май;
в) Денят Дхарма – 5 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.
12. За Бахайската общност в България:
а) Ноу-Руз – 20 март;
б) Резван – 20 април;
в) Декларацията на Баб – 23 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 19 ноември.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

10093

РЕШЕНИЕ № 801 
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Равда – Олимпий-
ски надежди“, община Несебър, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона 
за устройството на Черноморското крайбре-
жие, § 24 от преходните и заключителни-
те разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 
от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.) във връзка 
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
Решение № 604 на Министерския съвет от  
22 юли 2016 г. за утвърждаване на минимални 
критерии за комплексна оценка на офертите 
при провеждане на конкурс за определяне на 
концесионер на морски плаж (необнародвано), 
изменено с Решение № 682 на Министерския 
съвет от 14.11.2019 г., и мотивиран доклад на 
министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на кон-
цесия на обект – изключителна държавна соб-
ственост – морски плаж „Равда – Олимпийски 
надежди“, община Несебър, област Бургас, 
наричан по-нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесията е морски плаж 
„Равда – Олимпийски надежди“, обособена 
част от крайбрежната плажна ивица, с обща 
площ  23 398 кв. м, съставляващ поземлен 
имот с идентификатор 61056.501.540 по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри 
на землището на с. Равда, община Несебър, 
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-
18-58 на изпълнителния директор на Агенци-
ята по геодезия, картография и кадастър от  
16 април 2008 г., и поземлен имот с иденти-
фикатор 51500.510.10 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на землището на 
гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, 
одобрени със Заповед № 300-5-81 на изпълни-
телния директор на Агенцията по кадастъра 
от 2 октомври 2003 г., индивидуализиран 
съгласно данните в Акт за изключителна 
държавна собственост № 583 от 27 януари 
2000 г. и специализираната карта на морски 
плаж „Равда – Олимпийски надежди“, приета 
с Протокол № 1 от 18.01.2013 г. на Комисията 
по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 
2008 г. за създаването и поддържането на спе-
циализираните карти и регистри на обектите 
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие.

1.2. Активната плажна площ на обекта 
на концесията е площта, която се ползва за 
осъществяване на задължителните дейности, 
за разполагане от посетителите на морския 
плаж на платени и неплатени (лични) плаж-
ни принадлежности, за свободно пешеходно 
придвижване върху територията на плажа, 
включително върху преместваеми пешеходни 
пътеки, за удобно използване на премества-
емите обекти и за улесняване на придвиж-
ването и ползването на плажните услуги от 
хората с увреждания, и е с размер 19 623 кв. м  
и с точки, определящи активната плажна 
площ от № 1 до № 423 в Координатна система 
„Българска геодезическа система 2005“.

1.3. В активната плажна площ не са вклю-
чени: площта на каменист плаж в размер  
284 кв. м; площта, заета от брегоукрепителни 
съоръжения, в размер 2770 кв. м и общата площ 
на обектите на инфраструктурата в размер  
721 кв. м, представляващи стълба – 7,13 кв. м;  
подиум – 136,20 кв. м; стълба – 2,07 кв. м; 
пътека за инвалиди – 0,73 кв. м; естест-
вени и изкуствени водни площи и тече-
ния – 422,23 кв. м; стълба – 6,21 кв. м; стъл-
ба – 4,45 кв. м; спортни площадки и съо-
ръжения – 66,61 кв. м; стълба – 71,76 кв. м; 
стълба – 0,89 кв. м; стълба – 2,53 кв. м.

1.4. Морският плаж е с дължина на бре-
говата линия 798 м и с точки по границите, 
определящи общата площ на морския плаж 
от № 1 до № 293 в Координатна система „Бъл-
гарска геодезическа система 2005“.
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1.5. Прилежащата акватория, включена в 
обекта на концесията, е с широчина 200 м, 
измерена от бреговата линия на морския плаж.

1.6. Към обекта на концесията са включени 
следните принадлежности:

1.6.1. преместваемите обекти и/или допъл-
нителна търговска площ и съоръжения, които 
ще бъдат поставени върху обекта на концесията 
от концесионера, необходими за здравното и 
медицинското обслужване и санитарно-хиги-
енното поддържане, по осигуряване на водното 
спасяване, по обезопасяване на прилежащата 
акватория, за спортно-развлекателна дейност 
и заведения за бързо обслужване, определени 
с концесионния договор;

1.6.2. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими за използването на преместваемите 
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени 
с концесионния договор;

1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която 
осигурява безпрепятствено, нормално и безо-
пасно функциониране на обекта на концесията 
или на предоставянето на услугите – предмет 
на концесията, извън посочените принадлеж-
ности в т. 1.6.1 и 1.6.2.

2. Според предмета си концесията е за 
морски плаж и включва:

2.1. Основен предмет – управление на 
услуги от обществен интерес на обекта на 
концесията, поддържан със средства, осигу-
рени от концесионера, на негов риск срещу 
правото му да получава приходи от потреби-
телите на услугите или от трети лица срещу 
задължението му да заплаща концесионно 
възнаграждение към концедента.

2.2. Допълнителен предмет – извършва-
не на риск на концесионера и със средства, 
осигурени от него, на действия по свързване 
на преместваемите обекти и съоръжения по 
т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи 
и съоръжения на техническата инфраструктура 
по т. 1.6.2 с временни връзки.

3. На обекта на концесията се допуска 
извършване на следните услуги и дейности:

3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон-
ги съгласно обявени цени, предложени от 
участника в откритата процедура, които не 
могат да се увеличават за срока на действие 
на концесионния договор, и други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни 

услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие 

с действащото законодателство и след съгла-
суване с концедента.

3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата 

на влизането в сила на концесионния договор, 
но не по-рано от 1 декември 2020 г. Срокът 
на концесията не може да се продължава, 
освен ако действащото законодателство го 
позволява.

6. Концесионният договор влиза в сила 
един месец след сключването му, но не по-
рано от 1 декември 2020 г., и при положение 
че са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма 
на специализирани програми и/или схеми, 
свързани с осъществяването на задължител-
ните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма 
на специализирана схема за поставяне на 
преместваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при след-
ните условия:

7.1. Извършването на задължителните 
дейности, други дейности и услуги, осъщест-
вявани на обекта на концесията, и свързаните 
с тях разходи се осигуряват със средства на 
концесионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по-

сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно 
и безплатно разполагане на плажните при-
надлежности на посетителите;

7.2.3. зоната на активната плажна площ 
за свободно разполагане на плажни принад-
лежности от страна на посетителите да е 
равностойна като достъп до морето със зоните 
с разположени от концесионера плажни при-
надлежности, които той предоставя възмездно 
на посетителите на морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на 

обекта на концесията акватория с широчина 
200 м;

7.2.6. здравно и медицинско обслужване на 
посетителите на обекта на концесията;

7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия-

та съгласно действащото законодателство и 
концесионния договор;

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани 
указателни табели със схеми на отделните 
зони и условия на концесията;

7.2.10. опазване на обществения ред на 
обекта на концесията.

8. Основни права и задължения по конце-
сионния договор:

8.1. Основни права на концесионера:
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8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 
като получава приходи от:

8.1.1.1. извършването на услугите по 
т. 3.1 – 3.6;

8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 
т. 3.1 – 3.5;

8.1.2. да предоставя отделни дейности по 
експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесията на подизпълнители;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти 
и съоръжения, като при необходимост ги 
свързва със съществуващите мрежи и съ-
оръжения на техническата инфраструктура 
с временни връзки, или да осигури по друг 
начин функционирането на преместваемите 
обекти и съоръжения съгласно действащото 
законодателство;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти, съоръжения и отделни дейности.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу-

рени от него, да осигури изпълнението на 
условията по т. 7.2;

8.2.2. да поддържа обекта на концесията и 
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действа-
щото законодателство, като това задължение 
следва да се конкретизира в концесионния 
договор;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесията и да осигури свободен пешеходен 
достъп на посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, 

чистотата на морската вода в прилежащата 
акватория, дюните, флората, както и съх-
ранението на биологичното разнообразие в 
съответствие с природната биогеографска 
характеристика;

8.2.5. да предприема необходимите действия 
по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпълнение 
дейности – предмет на концесията, предста-
влява инвестиционно предложение, попадащо 
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, и може да бъде разрешено 
само след одобряване съгласно изискванията 
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;

8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система, като не допуска изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия 
за съгласуване или за одобряване на доку-

ментацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по 
ред, определени с концесионния договор и 
нормативната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнението на условията 
по т. 7.2;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок плащане на дължимите концесионни 
възнаграждения;

8.2.10. публично да оповестява цените на пре-
доставяните услуги на обекта на концесията;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за изпълнение на годишното 
концесионно възнаграждение и за добро из-
пълнение на задълженията по концесионния 
договор;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на конце-
сията и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска из-
вършването на дейности от трети лица, които 
могат да унищожат, увредят или да доведат до 
промяна в площта и качеството на морския 
плаж или да увредят околната среда чрез 
допускане на движение на моторни превозни 
средства, провеждане на офроуд състезания, 
изхвърляне на отпадъци, извън определените 
за това места, добив на пясък и разполагане 
на каравани и палатки върху морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по концесионния договор;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства да търпи временното използване 
на обекта на концесията или на части от него 
от трети лица при условия, по ред и с после-
дици, определени с концесионния договор;

8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на 
концесионния договор на отговорните за това 
лица и да осигурява информация и достъп за 
осъществяването на контрола от оправомоще-
ни представители на концедента при условия 
и по ред, определени с концесионния договор;

8.2.19. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия на 
концедента:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;
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8.2.20. при условия и по ред, определени с 
концесионния договор, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги;

8.2.21. при предлагане на посетителите на 
морския плаж на услугата „платени плажни 
принадлежности“ обявените цени за ползване-
то на един чадър и на един шезлонг за целия 
срок на концесията трябва да са в размери, 
не по-големи от предложените в офертата, на 
риск на концесионера;

8.2.22. да спазва изискванията на Защитена 
зона за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна BG0000574 „Ахе-
лой – Равда – Несебър“ и Защитена зона за 
опазване на дивите птици BG0002043 „Емине“.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията 

и приращенията върху обекта на концесията 
или на принадлежностите му, които са пуб-
лична държавна собственост, в съответствие 
с действащото законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла-
щането на концесионните възнаграждения и 
на другите задължения на концесионера по 
концесионния договор;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с 
концесионния договор;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор, в т. ч., но не само, на 
цените по  т. 8.2.21;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на конце-
сионния договор;

8.3.6. да има достъп до обекта на концесията 
и до документацията на концесионера за осъ-
ществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни об-
стоятелства, чрез компетентните си органи 
да определи трети лица, които временно да 
използват обекта на концесията или части 
от него;

8.3.8. по ред, определен с концесионния 
договор, да го прекрати едностранно при 
неизпълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния 

договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация обекта на 

концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и 
1.6.3, без наличие на незаконно строителство 
върху обекта на концесията и/или неправо-
мерно поставени преместваеми обекти;

8.3.9.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.3.9.3. плащане на всички задължения от 
концесионера на концедента.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
концесионния договор;

8.4.2. да упражнява контрол по изпълне-
нието на задълженията на концесионера по 
концесионния договор и изпълнението на 
условията на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те-

риторията на обекта на концесията по т. 1, 
прилежащата му акватория или части от тях.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по концесионния договор, да 
наема подизпълнители за извършване и/или 
за предоставяне на услуги и за извършването 
на дейностите, както и да отдава под наем 
преместваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
концесионния договор:

10.1. За всяка календарна година от дейст-
вието на концесионния договор концесионе-
рът представя и поддържа при условия и 
по ред, определени в договора за концесия, 
потвърдени безусловни неотменяеми банкови 
гаранции, издадени от финансови институ-
ции, определени по съгласие на страните, 
както следва:

10.1.1. за периода от влизането в сила на 
договора до края на същата календарна година 
концесионерът представя банкова гаранция за 
цялостно изпълнение на договора в размер 
50 на сто от пълния размер на предложено-
то от него концесионно възнаграждение с 
включен ДДС;

10.1.2. за всяка календарна година от срока 
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както 
следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно възнаграждение в размер, равен 
на размера на концесионно възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите 
задължения по договора в размер 50 на сто 
от размера на концесионно възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която 
изтича срокът на концесията, банковите га-
ранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде-
лят спрямо размера на последното дължимо 
концесионно възнаграждение.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване  
и/или за допускане на незаконно строителство 
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върху обекта на концесията, при забавено 
и/или неточно изпълнение на договорните 
задължения и лихви за забавено изпълнение 
на паричните задължения. Конкретните раз-
мери на неустойките и лихвите и моментът 
на неизпълнението на отделните задължения 
се определят с концесионния договор.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва плащане 
на годишни концесионни възнаграждения с 
ДДС, дължими за всяка година от срока на 
концесията, без гратисен период при условия 
и по ред, определени с концесионния дого-
вор, и платими по банков път. За срока на 
концесията концесионерът дължи 20 годишни 
концесионни възнаграждения.

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно възнаграждение е 20 512 лв. без 
ДДС, определено съгласно методика, приета 
от Министерския съвет, въз основа на базата 
за изчисляване – в левове, и на размера на 
отчисления от базата – в проценти 1,30 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесион-
ното възнаграждение се определя съгласно 
класираната на първо място оферта, но не е 
по-малък от 1,30 на сто.

11.3. Годишното концесионно възнагражде-
ние се определя съгласно офертата на участ-
ника, определен за концесионер, в размер не 
по-малък от минималния размер по т. 11.1. 
Концесионерът заплаща годишните концеси-
онни възнаграждения с ДДС, както следва:

11.3.1. първото годишно концесионно въз-
награждение се заплаща на една вноска в 
срок до един месец от влизането в сила на 
концесионния договор; първото годишно 
концесионно възнаграждение е дължимото 
концесионно възнаграждение за периода от 
датата на влизането в сила на концесионния 
договор до края на същата календарна година 
и за периода от 1 януари на последната ка-
лендарна година, през която концесионният 
договор е в сила, до датата на изтичането на 
срока на договора;

11.3.2. за всяка пълна календарна година 
(от 1 януари до 31 декември) от срока на 
концесията концесионерът заплаща годишно 
концесионно възнаграждение с ДДС на две 
равни вноски в срокове, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – в срок до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – в срок до 30 но-

ември;
11.3.3. когато срокът на концесионния дого-

вор изтича преди посочените дати в т. 11.3.2.1 и 
11.3.2.2, концесионерът е задължен да заплати 

съответно дължимата вноска от последното 
концесионно възнаграждение до крайния срок 
на договора, в случай че се дължи такава;

11.3.4. в приложение към концесионния 
договор – неразделна част от него, се изгот-
вя справка за всяко дължимо концесионно 
възнаграждение по години и сроковете за 
заплащане на вноските по т. 11.3.2.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочените от компе-

тентните държавни органи и включените в 
концесионния договор или в допълнително 
споразумение към него изисквания, свърза-
ни с националната сигурност и отбраната на 
страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на 
концесията да не уврежда околната среда.

12.3. При осъществяване на дейностите 
по концесията да не застрашава човешкото 
здраве и живот.

12.4. При извършването на дейности, 
свързани с обекта на концесията, да спазва 
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за 
културното наследство.

13. Концедентът не дължи на концесионера 
плащания по Закона за концесиите.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.6.2.

15. Определя следните изисквания, свър-
зани с обекта на концесията:

15.1. Приращенията и подобренията върху 
обекта на концесията или върху негова при-
надлежност, които са публична държавна соб-
ственост, стават собственост на държавата от 
момента на възникването им, а собствеността 
върху приращенията и подобренията на обекта 
на концесията или върху негова принадлеж-
ност, които са частна държавна собственост, 
се урежда с концесионния договор.

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
не са трайно прикрепени към морския плаж, 
са частна държавна собственост от момента 
на поставянето им и не представляват подоб-
рение на обекта на концесията.

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.4. Концесионерът е длъжен да осигури 
за своя сметка присъединяване на елементите 
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 
към съответните общи мрежи.

15.5. Не са налице специфични изисквания, 
свързани с националната сигурност и отбраната 
на страната. При промяна на това обстоятел-
ство страните по концесионния договор следва 
да сключат допълнително споразумение по 
реда на действащото законодателство.
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

НАЦИОНАЛЕН 
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на 
паричните помощи за профилактика и реха-
билитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм., 
бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., 
бр. 14 от 2012 г., бр. 23 от 2014 г.; изм., бр. 94 
от 2014 г.; доп., бр. 4 от 2015 г.; изм. и доп., 
бр. 7 и 103 от 2016 г.; изм., бр. 82 от 2018 г. и 

бр. 18 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава т. 3:
„3. редът за представяне от изпълнителите 

на дейността по профилактика и рехабили-
тация на данните, съдържащи се в протоко-
лите за извършени услуги по профилактика 
и рехабилитация.“

§ 2. В чл. 2, ал. 2, т. 4 навсякъде след 
думите „отглеждане на дете“ се добавя „до 
2-годишна възраст“.

§ 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

а) точка 2 се изменя така:
„2. документ за самоличност (за справка);“
б) в т. 3 думите „лична амбулаторна карта 

и/или“ се заличават;
в) в т. 4 накрая се добавя „(за лицата по 

чл. 2, ал. 1)“;
г) създава се т. 5:
„5. декларация по образец, утвърден от 

управителя на Националния осигурителен 
институт (за лицата по чл. 2, ал. 1).“

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на документите по чл. 7 

определено със заповед от ръководителя на 
териториалното поделение на Националния 
осигурителен институт длъжностно лице из-
дава удостоверение по образец (приложение 
№ 3) и вписва данните от удостоверението в 
регистъра по чл. 16.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако се установи, че лицето няма 

право на парична помощ за профилактика 
и рехабилитация или е с противопоказания 
за провеждане на профилактика и рехаби-
литация, длъжностното лице по ал. 1 издава 
разпореждане за отказ.“

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Териториалното поделение на Наци-

оналния осигурителен институт съхранява 
документите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 4 и 5, ал. 2 

16. Концесионерът се определя чрез от-
крита процедура.

17. Изисквания, свързани с характера на 
концесията:

17.1. Участниците следва да докажат про-
фесионален опит в изпълнение на дейности 
с предмет – идентичен или сходен с този на 
концесията за услуги за морски плажове.

17.2. Участниците следва да докажат, че 
разполагат с необходимия човешки ресурс 
за извършване на услугите – предмет на 
концесията.

17.3. В документацията за концесията следва 
да бъде включена клауза за преразглеждане 
с предвидена възможност за изменения, без 
да се променя предметът є.

18. Изисквания към професионалните или 
техническите способности и финансовото и 
икономическото състояние на участниците:

18.1. Всеки участник следва да прилага 
система за управление на качеството EN ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 
и ISO 13009:2015 с обхват за морски плажо-
ве, като в противен случай не се допуска до 
участие в процедурата.

18.2. Всеки участник следва да предостави 
доказателства за осигуряването или наличието 
и за произхода на средствата, необходими за 
изпълнението на предложената от него оферта.

19. Критериите за комплексна оценка на 
офертата и тяхната относителна тежест са:

19.1. Размер на ставката за роялти (годишно 
концесионно възнаграждение) – с относителна 
тежест 40 на сто.

19.2. Най-ниска предложена цена на един 
чадър и един шезлонг в зоната за платени 
плажни принадлежности за срока на конце-
сията – с относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции за обез-
опасяване на морския плаж и прилежащата 
акватория – с относителна тежест 20 на сто.

20. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 10 256 лв. под формата на 
внесен депозит или банкова гаранция, платима 
съгласно условията, посочени в документаци-
ята за концесията.

21. Процедурата за възлагане на концесията 
се организира от министъра на туризма и се 
провежда от комисия, назначена от минис-
тър-председателя.

22. Решението подлежи на обжалване 
относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“ по реда на глава шеста от 
Закона за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

10094
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и 4 за всяко лице по чл. 2, ал. 1 и 4 за срок 
до пет години, считано от 1 януари на годи-
ната, следваща годината, в която е издадено 
удостоверението по ал. 1 или разпореждането 
по ал. 2.“ 

§ 5. В чл. 9, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. документите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3, 

ал. 2 и 4.“
§ 6. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителите на дейността по профи-

лактика и рехабилитация съхраняват следните 
документи:

1. медицинските направления по чл. 5 с 
отразени резултати, заключения и препоръки 
на лекарите във връзка с проведената профи-
лактика и рехабилитация;

2. удостоверенията по чл. 8, ал. 1;
3. протоколите по чл. 13, ал. 1;
4. документите, съдържащи информация 

за причините, наложили прекратяване на 
профилактиката и рехабилитацията;

5. други документи, определени с догово-
рите по чл. 26.“ 

§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) При напускане на лицето из-

пълнителят на дейността по профилактика и 
рехабилитация издава протокол по образец 
за извършените услуги по профилактика и 
рехабилитация (приложение № 4).

(2) При издаване на протокола данните 
съгласно приложение № 4 се въвеждат от 
изпълнителя на дейността по профилактика 
и рехабилитация, преминават през формален 
и логически контрол и се съхраняват, след 
което протоколът се отпечатва в два екзем-
пляра – за изпълнителя на дейността и за 
лицето, които се подписват и подпечатват с 
печата на изпълнителя на дейността.

(3) Данните от протокола по ал. 1 се пред-
ставят в НОИ от изпълнителя на дейността по 
електронен път, чрез уеб услуги, предоставяни 
от НОИ, и постъпват в регистъра по чл. 16.

(4) Представянето на данните се извършва 
след подписване с квалифициран електронен 
подпис на регистриран по реда на чл. 14, ал. 2 
потребител при издаването на протокола.“

§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) За въвеждане, контрол, съхраня-

ване, отпечатване на протоколите, представяне 
на данните в регистъра и изготвяне на справки 
за издадени протоколи се използва програмен 
продукт, разпространяван безплатно от НОИ, 
или друг програмен продукт, отговарящ на 
функционалните изисквания, структура и 
формат на данните, утвърдени със заповед 
на управителя на НОИ и публикувани на 
интернет страницата на НОИ.

(2) За представяне на данните и за по-
лучаване на достъп до данните в регистъра 

изпълнителите на дейността по профилак-
тика и рехабилитация се регистрират като 
потребители на уеб услугите. Регистрацията 
се извършва онлайн чрез уеб приложение, 
достъпно през интернет страницата на НОИ.

(3) За регистрацията по ал. 2 изпълнителите 
на дейността трябва да притежават валидно 
удостоверение за квалифициран електронен 
подпис, издадено от акредитиран доставчик на 
удостоверителни услуги, съдържащо ЕИК по 
чл. 23 от Закона за търговския регистър/код по 
БУЛСТАТ и наименование на изпълнителя.“

§ 9. Член 14a се изменя така:
„Чл. 14a. (1) След постъпване на данните 

НОИ издава справка за приети/неприети данни 
от издадени протоколи за извършени услуги 
по профилактика и рехабилитация съгласно 
приложение № 5.

(2) Справката се изпраща в момента на 
представяне на данните, както и на електрон-
ния адрес, съдържащ се в удостоверението за 
квалифициран електронен подпис на реги-
стрирания по реда на чл. 14, ал. 2 потребител, 
представил данните.

(3) Данните от протоколите се съхраняват 
при изпълнителите на дейността, които са ги 
издали, за срок 10 години, считано от 1 януари 
на годината, следваща годината, в която са 
издадени, във вид, позволяващ изготвянето 
на справка за издадени протоколи по образец 
съгласно приложение № 6.“

§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Средствата за направените разходи 

за диагностични и терапевтични процедури, 
нощувки и частична парична помощ за хранене 
за лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 се изплащат от 
Националния осигурителен институт в срок 
до 10 работни дни след постъпване на данните 
от издадените протоколи.“

§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регистър с бази данни 

за лицата“ се заменят с „регистър на лицата“. 
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 12. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, 

т. 4 се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „осигурените лица по 

чл. 4, ал. 1 и 2 КСО“ се заменят с „осигуре-
ните лица по чл. 4, ал. 1 КСО“.

2. Думите „За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 
и 9 от КСО“ се заменят със „За лицата по 
чл. 4, ал. 1, т. 5 КСО“.

3. Думите „За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 
6, 7 и 8 и чл. 4, ал. 2 от КСО“ се заменят със 
„За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 7 и 8 КСО“.

4. Думите „За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 
3 и 4 от КСО“ се заменят със „За лицата по 
чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 10 КСО“.

§ 13. Приложение № 4 се изменя така:
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„Приложение № 4 
към чл. 13, ал. 1

 
П Р О Т О К О Л 

за извършени услуги по профилактика и рехабилитация 
 

№ .........../..............20.....г. 
 

между 

.................................................................................................................................................................... 
(наименование на изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация) 

 
ЕИК по БУЛСТАТ: ...................................................... Код:………………………….…………………… 
 
и ................................................................................................................................................................., 

(име, презиме и фамилия) 
 

ЕГН     
ЛНЧ/сл. номер   
 

/вярното се отбелязва с Х/ 
 
Удостоверение №…………………      Дата………………. 
 
настанен в стая № ............., дата на постъпване ......................., час ............., 
дата на напускане ......................., час ............., ползвател на следните услуги: 
 

Услуги Брой Ед. цена Стойност 
1. Храна    
2. Нощувки    
3. Медицински процедури, в това число: х х  

Код – наименование    
Код – наименование    
Код – наименование    
Код – наименование    

ВСИЧКО по т. 1, т. 2 и т. 3:  
Словом: .................................................................................................................................. 
 
Причина, наложила прекратяване на профилактика и рехабилитация преди срока, посочен в удостоверението: 

1. Вид на причината :  
 
2. Описание на причината: 

 

 
Резултат от рехабилитацията:  
 

 

 
 

          

  

 

Съставил: ..................................................................................   .................................... 
                (име и фамилия)                                                          (подпис) 
                                                                                                                (печат) 
 
Ползвател: ..................................................................................   .................................... 
                  (име и фамилия)                                          (подпис) 

 
Забележка: Настоящия протокол се състави в 2 (два) екземпляра – по един за изпълнителя на дейността и за ползвателя.” 

“
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§ 14. Създава се приложение № 5:
„Приложение № 5 
към чл. 14а, ал. 1

„

Приложение № 5 
към чл. 14а, ал. 1 

 
Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 
1303, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64, тел.: 0700 14 802, факс: +35929261440, NOI@nssi.bg 

 
Изх. №................/ ............20.... г. 

 

С П Р А В К А 

за 
приети/неприети данни от издадени протоколи за извършени услуги  

по профилактика и рехабилитация 
 

 
Данните са подадени от .....................................................................................................................................  

                                                          (представляващ изпълнителя на дейността) 

ЕИК ..................................................   Код ………………………………. 
 
Изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация ………………………………………..…….. 
 

I. Приети данни от ……………. броя издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и 
рехабилитация:  

1. Протокол № .../ ……20…. г., на .................................................................ЕГН/ЛНЧ .............................. 
(име, презиме и фамилия) 

Стойност на услугите ………………….. лв.  

2. Протокол № .../ ……20…. г., на .................................................................ЕГН/ЛНЧ .............................. 
(име, презиме и фамилия) 

Стойност на услугите ………………….. лв.  
 
Обща стойност на услугите по приетите протоколи: …………………….. лв. 

ІІ. Неприети данни от ..................... броя издадени протоколи за извършени услуги по профилактика 
и рехабилитация, причина: 

1. Протокол № .../ ……20…. г., на ............................................................. ЕГН/ЛНЧ ............................ 
(име, презиме и фамилия) 

Стойност на услугите …………………... лв.   

Причина за неприемане: ……………………………………………………….. 

2. Протокол № .../ ……20…. г., на ................................................................ЕГН/ЛНЧ ........................... 
(име, презиме и фамилия) 

Стойност на услугите …………………… лв.   

Причина за неприемане: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Дата: ……………… 

“
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 479 
от 19 декември 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 7 от Закона за 
пощенските услуги Комисията за регулиране 
на съобщенията реши:

Приема Правила за реда и сроковете за 
съгласуване на общи условия на договорите 
с потребителите на пощенски услуги:

Правила за реда и сроковете за съгласуване на 
общи условия на договорите с потребителите 

на пощенски услуги
Чл. 1. (1) Пощенските оператори представят 

за съгласуване в Комисията за регулиране на 
съобщенията (Комисията) проект на общи 
условия на договорите с потребителите на 
хартиен и/или електронен носител.

(2) Проектите на общи условия на по-
щенските оператори трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за 
пощенските услуги.

Чл. 2. (1) Пощенските оператори e необхо-
димо да вземат становище от Комисията за 
защита на потребителите (КЗП) по проекта, 
преди да го представят за съгласуване от 
Комисията.

(2) Пощенските оператори представят 
на Комисията проекта на общи условия на 
договорите с потребителите ведно със стано-
вището по ал. 1.

Чл. 3. Комисията разглежда проекта по 
чл. 1 в срок до 15 работни дни, считано от 
датата на получаването им. 

Чл. 4. (1) В случай че в срока по чл. 3 
Комисията е изискала да бъдат направени 
изменения и допълнения в представения 
проект след получаване на преработения 
проект, Комисията незабавно го изпраща 
на КЗП за становище относно наличието на 
неравноправни клаузи.

(2) Комисията се произнася с решение по 
проекта на общи условия в срок до 10 работни 
дни от получаване на становището на КЗП 
по ал. 1.

Чл. 5. В случай че в срока по чл. 3 Ко-
мисията не е изискала да бъдат направени 

изменения и допълнения в представения 
проект, Комисията се произнася с решение 
по проекта на общи условия.

Чл. 6. (1) С решението по чл. 4, ал. 2 и 
чл. 5 Комисията може да:

1. съгласува изцяло или частично проекта 
на общи условия или изменението им;

2. откаже да съгласува проекта на общи 
условия или изменението им.

 (2) Комисията мотивира решението си в 
случаите на ал. 1, т. 1, предложение второ и 
ал. 1, т. 2.

Чл. 7. (1) В случай че пощенските опера-
тори представят проект на общи условия без 
становище на КЗП:

1. Комисията, в срок до 10 работни дни 
от постъпването на проекта може да изиска 
от операторите да направят изменения и 
допълнения в проекта; след получаване на 
преработения проект Комисията незабавно 
го изпраща на КЗП за становище относно 
наличието на неравноправни клаузи;

2. когато Комисията в срока по т. 1 не 
е изискала да се направят изменения и до-
пълнения в проекта, незабавно го изпраща 
на КЗП за становище относно наличието на 
неравноправни клаузи.   

(2) Комисията се произнася с решение по 
проекта на общи условия в срок до 10 работни 
дни от получаване на становището на КЗП 
по ал. 1.

Чл. 8. Копие от решението на Комисията 
за съгласуване на общите условия ведно със 
съгласуваните общи условия се изпращат на 
КЗП за сведение.

Заключителни разпоредби
§ 1. Правилата са приети на основание 

чл. 21, ал. 7 от Закона за пощенските услуги. 
§ 2. Правилата за реда и сроковете за 

одобряване (съгласуване) на общи условия 
на договорите с потребителите на пощенски 
услуги, приети с Решение № 458 от 1.09. 2016 г. 
на Комисията за регулиране на съобщенията 
(ДВ, бр. 74 от 2016 г.), се отменят.

Председател: 
Иван Димитров

10068
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СЪДЪРЖАНИЕ
на актовете, обнародвани в официалния раздел 

на „Държавен вестник“ през 2019 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ЗАКОНИ

За  изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (№ 316)  1

За  изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (№ 317)  1

За  изменение на Закона за преминаването 
през и пребиваването на територията на 
Република България на съюзнически и
на чужди въоръжени сили (№ 318)  1

За  изменение и допълнение на Закона за
гражданското въздухоплаване (№ 320)  1

За  изменение и допълнение на Закона за 
противодействие  на  корупцията  и  за 
отнемане  на  незаконно  придобитото
имущество (№ 321)  1

За  изменение  и  допълнение  на  Закона 
за  чистотата  на  атмосферния  въздух
(№ 322)  1

За  изменение и допълнение на Наказател-
ния кодекс (№ 10)  7

За  ратифициране на Протокола за присъе-
диняване към Споразумението за търго-
вия между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Ко-
лумбия и Перу, от друга страна, с оглед на 
присъединяването на Еквадор, подписан
на 11 ноември 2016 г. в Брюксел (№ 11)  10

За  изменение  на  Закона  за  българските
лични документи (№ 15)  12

За  ратифициране на Споразумението между 
правителството  на  Република  Бълга-
рия и Организацията за икономическо 
сътрудничество  и  развитие  (ОИСР)
(№ 16)  12

За  ратифициране на Протокола за измене-
ние на Споразумението за многостран-
ните  разплащания  в  преводни  рубли 
и  организацията  на Международната 
банка за икономическо сътрудничество, 
както и на Устава на тази Банка и на 
Протокола  за изменение на Споразу-
мението за организацията и дейността 
на  Международната  банка  за  иконо-
мическо сътрудничество от 22 октом-
ври 1963 г. (с измененията, внесени с 
протоколите от 18 декември 1970 г., 23 
ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) 
и на Устава на Международната банка 
за  икономическо  сът рудничество  (с 
измененията, внесени с протоколите от 
18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г.
и 18 декември 1990 г.) (№ 17)  12

За  изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване (№ 19)  12

За  изменение и допълнение на Закона за 
финансовото управление и контрол в
публичния сектор (№ 21)  13

За  изменение и допълнение на Закона за
животновъдството (№ 22)  13

За  изменение и допълнение на Закона за 
административното регулиране на ико-
номическите дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход (№ 23)  13

За  изменение и допълнение на Закона за
лечебните заведения (№ 24)  13

За  ратифициране  на  Меморандума  за 
разбирателство между Министерството 
на отбраната на Репуб лика България, 
Министерството  на  отбраната  на  Ре-
публика Хърватия, Министерството на 
отбраната на Унгария и Министерството 
на отбраната на Република Словения 
относно създаването на Многонационал-
на програма за подготовка на авиация 
за  специални  операции  (МППАСО)
(№ 25)  15

За  изменение и допълнение на Наказател-
ния кодекс (№ 27)  16

За  изменение и допълнение на Закона за 
защита  от  вредното  въздействие  на
химичните вещества и смеси (№ 28)  17

За  изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни (№ 34)  17

За  ратифициране  на  Изменението  на 
Споразумението  за  предоставяне  на 
консултантски услуги между Агенцията 
по обществени поръчки на Република 
България и Международната банка за 
възстановяване и развитие от 2 ноември 
2017 г., подписано на 21 декември 2018 г. 
(№ 29)  18

За  ратифициране на Прото ко ла  към Се-
верноатлантическия  договор  относно 
присъединяването  на  Република  Се-
верна Македония (№ 36)  18

За  преброяване на населението и жилищ-
ния фонд в Република България през
2021 г. (№ 37)  20

За  ратифициране на Допълни телното спо-
разумение към Меморандума за разби-
рателство за поддръжка и експлоатация 
на  CMS  детектора  между  Министер-
ството на образованието и науката на 
Република  България  и  Европейската 
организация  за  ядрени  изследвания 
(ЦЕРН) – Addendum  № 10,  подписано
на 28 ноември 2018 г. в София (№ 39)  20

За  изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (№ 41)  20

За  изменение и допълнение на Изборния
кодекс (№ 44)  21

За  преброяване на  земеделските  стопан-
ства в Република България през 2020 г.
(№ 45)  22

За  ратифициране  на  Споразумението  за 
преглед на многостепенното управление 
между  Министерството  на  регионал-
ното развитие и благоустройството на 
Република България и Организацията 
за  икономическо  сътрудничество  и
развитие (№ 46)  22
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За  социалните услуги (№ 48)  24
За  изменение и допълнение на Закона за

устройство на територията (№ 55)  25
За  изменение и допълнение на Закона за

водите (№ 56)  25
За  изменение и допълнение на Закона за

концесиите (№ 57)  25
За  защита на търговската тайна (№ 59)  28
За  изменение на Изборния кодекс (№ 68)  29
За  допълнение на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове (№ 69)  29

За  изменение и допълнение на Закона за
вероизповеданията (№ 70)  29

За  изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (№ 75)  29

За  изменение и допълнение на Закона за
банковата несъстоятелност (№ 76)  33

За  ратифициране на Споразумението меж-
ду  Министерството  на  финансите  на 
Република България и Организацията 
за  икономическо  сът рудничество  и
развитие (ОИСР) (№ 77)  33

За  ратифициране на Административното 
и техническо споразу мение към Спора-
зумението между Ре публика България, 
Република Хърватия, Унгария и Репу-
блика Австрия относно улесняване на 
трансграничното изпълнение на финан-
сови санкции във връзка с нарушения 
на правилата за движение по пътищата
(№ 79)  34

За  изменение  и  допълнение  на  Закона 
за чужденците в Република България
(№ 88)  34

За  допълнение  на Закона за физическото
възпитание и спорта (№ 91)  35

За  допълнение  на  Кодекса  за  социално
осигуряване (№ 94)  35

За  изменение и допълнение на Закона за
социално подпомагане (№ 95)  35

За  изменение и допълнение на Закона за 
оръжията,  боеприпасите,  взривните 
вещества и пиротехническите изделия
(№ 102)  37

За  изменение и допълнение на Закона за 
възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни
посредници (№ 103)  37

За  допълнение на Закона за местните да-
нъци и такси (№ 104)  38

За  изменение и допълнение на Закона за 
търговския  регистър  и  регистъра  на 
юридическите лица с нестопанска цел
(№ 105)  38

За  ратифициране  на  Споразумението 
между  правителството  на  Република 
България и Международната банка за 
възстановяване и развитие („Световна 

банка“) за предоставяне на подкрепа за 
офис на Световната банка в Република
България (№ 106)  38

За  ратифициране на Споразумението между 
Съвета на министрите на Босна и Хер-
цеговина и правителствата на другите 
страни – членки  на  Инициативата  за 
готовност и превенция при бедствия в 
Югоизточна Европа (правителствата на 
Репуб лика България, Република Хърва-
тия, Република Македония, Черна гора, 
Република Словения, Република Сърбия, 
Република Турция, Република Албания 
и Румъния), относно договореностите 
със страната домакин за Секретариата 
на Инициативата за готовност и пре-
венция  при  бедствия  в  Югоизточна 
Европа, подписано на 4 април 2018 г.
в Анкара, Република Турция (№ 114)  40

За  изменение  и  допълнение  на  Зако-
на  за  кадастъра  и  имотния  регистър
(№ 115)  41

За  ратифициране на  актовете на Втория 
извънреден  конгрес  на  Всемирния
пощенски съюз (№ 116)  41

За  изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (№ 117)  41

За  ратифициране на Споразумението за из-
вършване на Икономически преглед на 
Република България между Република 
България, от една страна, и Организа-
цията за икономическо сътрудничество 
и  развитие  (ОИСР),  от  друга  страна
(№ 118)  41

За  изменение и допълнение на Закона за
лечебните заведения (№ 123)  42

За  изменение и допълнение на Закона за 
мерките  срещу  изпирането  на  пари
(№ 125)  42

За  изменение  и  допълнение  на  Закона 
за  отбраната  и  въоръжените  сили  на
Република България (№ 126)  42

За  изменение и допълнение на Закона за
държавната собственост (№ 136)  44

За  признаване,  изпълнение  и  изпращане 
на съдебни актове за налагане на на-
казание  лишаване  от  свобода или на 
мерки, включващи лишаване от свобода
(№ 137)  45

За  изменение и допълнение на Закона за 
дейностите по предоставяне на услуги
(№ 138)  45

За  ратифициране на Споразумението между 
правителството на Република България 
и правителството на Унгария за урежда-
не на въпросите относно недвижимите 
имоти за нуждите на дипломатическото 
представителство на Република Бълга-
рия в Будапеща (№ 141)  47

За  изменение и допълнение на Закона за 
авторското право и сродните му права 
(№ 143)  47
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За  ратифициране  на  Споразумението  за 
предоставяне на консултантски услуги 
между  Министерството  на  регионал-
ното развитие и благоустройството на 
Република България и Международната 
банка  за  възстановяване  и  развитие,
подписано на 8 април 2019 г. (№ 144)  50

За  изменение на Закона за политическите 
партии (№ 146)  50

За  изменение и допълнение на Закона за 
подпомагане  на  земеделските  произ-
водители (№ 145)  51

За  изменение  и  допълнение  на  Закона 
за  защита  от шума  в  околната  среда
(№ 150)  52

За  изменение и допълнение на Закона за
пощенските услуги (№ 155)  53

За  ратифициране  на  Споразумението 
между  Министерството  на  туризма 
на Република България и Световната 
организация по туризъм към ООН за 
провеждането на Втория Международен 
конгрес  на  световните  цивилизации 
и  историческите  маршрути  на  СОТ
(№ 159)  55

За  изменение и допълнение на Закона за 
приватизация  и  следприватизационен
контрол (№ 161)  56

За  ратифициране на Протокола  за изме-
нение  на  Договора  между  Република 
България и Руската федерация за соци-
ална сигурност от 27 февруари 2009 г., 
подписан  на  4  март  2019 г.  в  София
(№ 162)  56

За  изменение и допълнение на Закона за 
устройството на Черноморското край-
брежие (№ 164)  56

За  изменение  и  допълнение  на  Зако-
на  за  българските  лични  документи
(№ 168)   58

За  изменение и допълнение на Закона за
здравето (№ 171)  58

За  изменение  и  допълнение  на  Закона 
за  посевния  и  посадъчния  материал
(№ 172)  59

За  изменение  на  Закона  за  държавния 
бюджет  на  Република  България  за
2019 г. (№ 174)  60

За  изменение и допълнение на Закона за 
пътищата (№ 175)  60

За  допълнение  на  Закона  за  концесиите
(№ 176)  60

За  изменение и допълнение на Закона за 
държавния бюджет на Репуб лика Бъл-
гария за 2019 г. (№ 180)  60

За  ратифициране на Рамково споразумение 
между Министерството на икономика-
та на Република България и Lockheed 
Martin Global INC относно програма за 
индустриално сътрудничество F-16 блок 
70 (№ 181)  60

За  ратифициране на международен дого-
вор  (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 
Block 70 и свързана с тях поддръжка“ 
(F-16  Block  70  aircraft  and  associated 
support), международен договор (LOA) 
BU-D-AAA  „Боеприпаси  в  подкрепа 
на  F-16“  (Munitions  in  support  of  the 
F-16),  международен  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) и меж-
дународен  договор  (LOA)  BU-P-LAR 
„Многофункционална система за раз-
пределение на информация – Съвместна 
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) 
(5) и свързана с нея поддръжка и обо-
рудване“  (Multifunctional  Information 
Distribution  System  Joint  Tactical  Radio 
System  (MIDS  JTRS)  (5)  and  related
support and equipment) (№ 182)  60

За  и зменение  на  Изборни я  кодекс
(№ 186)  61

За  изменение и допълнение на Закона за
водите (№ 187)  61

За  изменение на Закона за железопътния
транспорт (№ 192)  62

За  ратифициране  на  Споразумение  за 
предоставяне на подкрепа за проекти 
между Комисията за енергийно и водно 
регулиране на Република България и 
Европейската банка за възстановяване 
и развитие по отношение на програмата 
за регулаторно развитие на енергийния
сектор (№ 193)  62

За  изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (№ 194)  62

За  изменение и допълнение на Закона за 
забрана на  химическото оръжие и  за 
контрол на токсичните химически ве-
щества и техните прекурсори (№ 197)  63

За  изменение  и  допълнение  на  Закона 
за  физическото  възпитание  и  спорта
(№ 196)  64

За  изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния  процесуален  кодекс
(№ 204)  64

За  изменение и допълнение на Закона за 
съсловната организация на магистър-
фармацевтите (№ 205)  64

За  изменение и допълнение на Закона за
военното разузнаване (№ 214)  71

За  изменение и допълнение на Закона за
измерванията (№ 215)  72

За  ратифициране на Протокола  за изме-
нение  на  Конвенцията  за  защита  на 
лицата при автоматизираната обработка
на лични данни (№ 216)  74

За  изменение и допълнение на Закона за
лова и опазване на дивеча (№ 217)  74

За  изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (№ 218)  74



СТР.   4 8   СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 019   Г.   БРОЙ  10 2

За  ратифициране на Споразумението между 
Европейската инвестиционна банка и 
правителството на Република България 
за вноска във Фонда на Инициативата
за икономическа устойчивост (№ 220)  76

За  ратифициране на Анекс към Рамково-
то споразумение за Проект „Традуки“ 
относно подкрепа и посредничество за 
проекти в областта на превода в Юго-
източна  Европа  и  присъединяването 
на  Министерството  на  културата  на 
Република  България  към  проекта  за 
периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 
2020 г., подписан от българската страна 
на 14 декември 2018 г. в София (№ 221)  76

За  изменение на Закона за местното само-
управление и местната администрация
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За  изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (№ 224)  79

За  публичните предприятия (№ 225)  79
За  изменение  на  Закона  за  опазване  на 

обществения ред при провеждането на
спортни мероприятия (№ 226)  79

За  допълнение  на  Закона  за  данъците 
върху  доходите  на  физическите  лица
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За  денонсиране на Европейската конвен-
ция за насилието и лошото поведение 
на  зрители  при  спортни  прояви  и  в 
частност на футболни срещи и за ра-
тифициране на Конвенцията на Съвета 
на Европа  за интегриран подход към 
безопасност,  сигурност  и  обслужване 
по време на футболни мачове и други
спортни мероприятия (№ 228)  81

За  изменение  и  допълнение  на  Закона 
за  чистотата  на  атмосферния  въздух
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За  изменение и допълнение на Закона за
борба с трафика на хора (№ 230)  81

За  ратифициране на Конвенцията на Съ-
вета на Европа за кинематографичната 
копродукция  (ревизирана)  30  януари
2017 г., Ротердам (№ 231)  81

За  изменение и допълнение на Закона за 
тютюна,  тютюневите  и  свързаните  с
тях изделия (№ 234)  83

За  допълнение на Наказателно-процесуал-
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пазарите  на  финансови  инструменти
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За  ратифициране  на  сключеното  чрез 
размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Спо-
разумение за изменение на Спогодбата 
между  правителството  на  Република 
България  и  Международната  орга-
низация  на  франкофонията  относно 
функционирането  на  Франкофонския 
институт  по  администрация  и  упра-
вление (ФИАУ) в София, подписана на
28 август 2002 г. (№ 259)  92

За  изменение и допълнение на Закона за
електронното управление (№ 266)  94

За  изменение и допълнение на Закона за 
мерките  срещу  изпирането  на  пари
(№ 267)   94

За  изменение и допълнение на Закона за 
отговорността на държавата и общините
за вреди (№ 272)  94

За  изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното  подоходно  облагане
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За  изменение и допълнение на Закона за
рибарството и аквакултурите (№ 275)  98

За  ратифициране  на  Споразумението  за 
извършване на Преглед на инвестици-
онната политика на Репуб лика България 
между  Република  България,  от  една 
страна, и Организацията за икономиче-
ско сътрудничество и развитие (ОИСР),
от друга страна (№ 276)  98

За  изменение и допълнение на Закона за 
изпълнение  на Конвенцията  по  касе-
тъчните  боеприпаси  и  Конвенцията 
за забраната на използването, склади-
рането,  производството  и  трансфера 
на противопехотни мини и за тяхното
унищожаване (№ 277)  98

За  марките  и  географските  означения
(№ 278)  98

За  бюджета на Националната здравнооси-
гурителна каса за 2020 г. (№ 281)  99

За  бюджета  на  държавното  обществено
осигуряване за 2020 г. (№ 282)  99

За  ратифициране  на  Международен  до-
говор  (LOA)  BU-B-UCA  „Лицензи  и 
техническа поддръжка на системата за 
конструктивни симулации JCATS (Joint 
Conflict &  Tactical  Simulation),  включ-
ващи лицензи за операционна система 
„Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL)  и  обучение  за  усвояване  на
новото оборудване“ (№ 283)  99

За  ратифициране на Договор за покупка 
и  доставка  между  правителството  на 
Република България и правителството 
на Държавата Нидерландия за закупу-
ване на минен ловец „Мааслуис“, клас 
„Трипарти“, с бордови № М856, и минен 
ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“,
с бордови № М859 (№ 284)  99

За  ратифициране на Гаранционното спо-
разумение между Република България, 
като Гарант, и Европейската инвести-
ционна  банка,  като  Бенефициер,  във 
връзка с Договор за финансиране от 10 
октомври 2019 г. между Европейската 
инвестиционна  банка  и  „Български 
енергиен холдинг“ ЕАД за финансира-
не на проект  „Междусистемна  газова
връзка Гърция – България“ (№ 285)  99
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За  държавния бюджет на Република Бъл-
гария за 2020 г. (№ 287)  100

За  изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (№ 288)  100

За  ратифициране на международен договор 
(LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка 
на оборудване, софтуерни актуализации, 
услуги и обучение за поддръжка на Ком-
плектомобилна производствена линия за 
метални конструкции (Material, Supply 
Equipment, Software Updates, Services and 
Training to support the Ultimate Building
Machine)“ (№ 291)  100

За  изменение  на  Закона  за  социалните
услуги (№ 293)  101

За  ратифициране  на  Изменението  на 
Споразумението  за  предоставяне  на 
консултантски услуги между Министер-
ството на околната среда и водите на 
Република България и Международната 
банка  за  възстановяване  и  развитие 
от 28 септември 2016 г., подписано на
4 декември 2019 г. (№ 297)  101

За  изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния  процесуален  кодекс
(№ 294)  102

За  изменение и допълнение на Закона за 
дейността на колективните инвестици-
онни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране (№ 295)  102

За  изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (№ 296)  102

РЕШЕНИЯ

За  разглеждане на предложенията и моти-
вите за тях, посочени в доклада на Ми-
нистерския съвет относно резултатите от 
провеждането на оценка на изпратените 
предложения съгласно Примерен план 
(Пътна карта) – Приложение № 3 към 
Актуализирания  проект  за  инвести-
ционен  разход  „Придобиване  на  нов 
тип  боен  самолет“,  приет  с  Решение 
на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 
2018 г.),  и  за  възлагане  на министър-
председателя да създаде организация и 
преговорен екип за изготвяне на проект 
на международен договор и провежда-
не на преговори с правителството на 
Съединените американски щати за при-
добиване на нов тип боен самолет  6

За  провеждане на тържествено извънредно 
пленарно заседание на Народното съ-
брание по повод 140-ата годишнина от 
Учредителното събрание и приемането
на Търновската конституция  10

За  преименуване на Академията за музи-
кално, танцово и изобразително изку-
ство – Пловдив, в Академия за музикал-
но, танцово и изобразително изкуство
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив  11

Във връзка с Годишния доклад на минис-
търа на правосъдието по изпълнението 

на решенията на Европейския съд по 
правата на човека по дела срещу Репуб -
лика България за 2017 г.  12

Във връзка с разискванията по питането на 
народните представители Георги Михай-
лов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, 
Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Ане-
лия Клисарова и Валентина Найденова 
към  министъра  на  здравеопазването 
Кирил Ананиев относно организация-
та на трансплантационното лечение в
България  15

Във връзка  с  разискванията  по  питане 
от  народните  представители  Георги 
Свиленски  и  Димитър  Данчев  към 
министъра  на  регионалното  развитие 
и  благоустройството  Петя  Аврамова 
относно политиката на министерството 
по въвеждането в действие на електрон-
ните винетки  16

За  приемане на Процедурни правила за ус-
ловията и реда за предлагане на членове 
на Централната избирателна комисия, 
представянето и публичното оповестя-
ване на  документите и изслушването 
им  в  Комисията  по  правни  въпроси, 
за предлагане и избор на председател, 
заместник-председатели и секретар на
Централната избирателна комисия  16

За  приемане  на  процедурни  правила  за 
условията  и  реда  за  предлагане  на 
кандидати за председател на Комиси-
ята за финансов надзор, представяне и 
публично оповестяване на документите 
и изслушването на кандидатите в Ко-
мисията по бюджет и финанси, както 
и процедурата за избор от Народното
събрание   16

За  одобряване на Годишен доклад за мла-
дежта за 2016 г.  17

За  одобряване на Годишен доклад за мла-
дежта за 2017 г.  17

За  предсрочно прекратяване на мандата на  
председателя на Комисията за финансов
надзор  17

За  попълване състава на  Комисията по
икономическа политика и туризъм  19

За  промяна  в  състава на Комисията по 
взаимодействието с неправителствени-
те организации и жалбите на гражда-
ните  19

За  попълване състава на Комисията по ве-
роизповеданията и правата на човека  19

За  приемане на Годишния отчет  за  дей-
ността на Националната здравноосигу-
рителна каса за 2017 г.  19

За  изменение  на  Решение  на Народното 
съб рание  от  19  септември  2017 г.  във 
връзка  с  разискванията  по  питането 
на  народните  представители  Светла 
Бъчварова и Георги Гьоков към минис-
търа на земеделието, храните и горите 
Румен Порожанов относно политиката 
на  Министерството  на  земеделието, 
храните и горите за създаване на ред 
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в  поземлените  отношения,  изменено 
с Решение на Народното събрание от
12 октомври 2018 г.  19

За  приемане на Годишен отчет за дейността 
на  Комисията  за  защита  на  личните
данни за 2018 г.  19

За  приемане  на  процедурни  правила  за 
условията  и  реда  за  предлагането  на 
кандидат за подуправител – ръководи-
тел на управление „Банков надзор“ на 
Българската народна банка, представяне 
и публично оповестяване на докумен-
тите  и  изслушването  на  кандидата  в 
Комисията по бюджет и финанси, както 
и процедурата за избор от Народното
събрание  21

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  22

По  Доклада  за  дейността  на  Комисията 
за  противодействие  на  корупцията  и 
за отнемане на незаконно придобитото
имущество през 2018 г.  23

За  приемане на Годишна работна програма 
на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз за 2019 г.  23

За  предсрочно прекратяване на мандата на 
заместник-председателя на Комисията 
за финансов надзор, ръководещ упра-
вление  „Надзор  на  инвестиционната
дейност“   23

За  избиране на председател на Комисията
за финансов надзор  23

За  избиране на председател на Централната
избирателна комисия  24

За  избиране на заместник-председател на
Централната избирателна комисия  24

За  избиране на заместник-председател на
Централната избирателна комисия  24

За  избиране на заместник-председател на
Централната избирателна комисия  24

За  избиране на секретар на Централната
избирателна комисия  24

За  попълване  състава  на  Комисията  по
правни въпроси  25

За  попълване  състава  на  Комисията  по 
труда,  социалната  и  демографската
политика  25

За  освобождаване на подупра вител – ръко-
водител на управление „Банков надзор“ 
на Българската народна банка  25

За  избиране на подуправител – ръководи-
тел на управление „Банков надзор“ на
Българската народна банка  25

За  приемане  на  процедурни  правила  за 
условията  и  реда  за  предлагането  на 
кандидат  за  заместник-председател, 
ръководещ управление „Надзор на ин-
вестиционната дейност“, и на кандидат 
за  заместник-председател,  ръководещ 
управление „Застрахователен надзор“, 
на  Комисията  за  финансов  надзор, 
представяне и публично оповестяване 
на  документите  и  изслушването  на 

кандидатите в Комисията по бюджет и 
финанси, както и процедурата за избор
от Народното събрание  25

За  удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проучване 
на всички данни, факти и обстоятелства 
по  повод  изнесените  в  европейски  и 
български медии твърдения за скандал-
ната подкупна схема при придобиване 
на  българско  гражданство  от  чужди
граждани  26

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  27

За  промяна в състава на Комисията по ве-
роизповеданията и правата на човека  28

За  попълване състава и ръководството на 
Комисията  по  вът решна  сигурност  и
обществен ред  28

За  приватизация  на  обособени  части  от 
имуществото  на  „Вазовски  машино-
строителни заводи“ – ЕАД, Сопот  29

За  персонални промени в  Министерския
съвет на Република България  29

По  Отчета  за  дейността  на  Съвета  за 
електронни медии за периода 1 януари
2018 г. – 31 декември 2018 г.  31

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  31

За  избиране на заместник-председател на 
Комисията за финан сов надзор, ръко-
водещ управление „Надзор на инвести-
ционната дейност“  31

За  избиране на заместник-председател на 
Комисията за финан сов надзор, ръко-
водещ  управление  „Застрахователен
надзор“  31

По  Отчета за осъществяване на процеса на 
приватизация  и  следприватизационен
контрол през 2017 г.  32

По  Отчета за осъществяване на процеса на 
приватизация  и  следприватизационен 
контрол за периода 1 януари – 30 юни
2018 г.  32

По  Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2018 г.  32

За  обявяване на град Велико Търново за 
„Историческа  и  духовна  столица  на
България“  32

За  попълване  състава  на  Комисията  по 
труда,  социалната  и  демографската
политика  34

За  попълване  състава  на  Комисията  по
икономическа политика и туризъм  34

За  попълване състава на Комисията по ве-
роизповеданията и правата на човека  34

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
политиките за българите в чужбина  34

За  откриване на висше военно училище с 
наименование „Висше военновъздушно 
училище „Георги Бенковски“  34

По  Доклада  за  дейността  на  омбудсмана
на Република България през 2018 г.   34
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За  попълване състава и ръководството на
Комисията по енергетика  34

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
икономическа политика и туризъм  34

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
здравеопазването  34

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  34

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
взаимодействието с неправителствените 
организации  и  жалбите  на  гражда-
ните  34

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
отбрана  34

За  попълване състава и ръководството на
Комисията по правни въпроси  34

За  откриване на Медицински факултет в 
структурата на Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Бургас  39

За  персонални промени в Министерския
съвет на Република България  40

За  работата на Народното събрание през
май 2019 г.  40

За  приемане на Доклада  за  състоянието 
на отбраната и въоръжените  сили на
Република България през 2018 г.  40

За  определяне на Комисия за одитиране на 
годишния финансов отчет на Сметната
палата за 2018 г.  41

По  Доклад  за  дейността  на  Комисията 
за  енергийно  и  водно  регулиране  за
2018 г.  44

По  Годишния  доклад  за  дейността  на 
Българската  академия  на  науките  за
2018 г.  44

За  попълване  състава  на  пос тоянната 
делегация  на  Народното  събрание  в 
Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа  45

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
европейските  въпроси  и  контрол  на
европейските фондове  45

За  попълване  състава  на Комисията  по 
взаимодействието  с  неправителстве-
ните организации и жалбите на граж-
даните  45

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
труда,  социалната  и  демографската
политика  45

За  попълване състава на Комисията по ико-
номическа политика и туризъм  45

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
енергетика  45

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
транспорт, информационни технологии 
и съобщения  45

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
отбрана  45

За  попълване  състава  на  Комисията  по 
политиките за българите в чужбина  45

За  попълване състава и ръководството на
Комисията по земеделието и храните  45

За  попълване  състава  на  Комисията  по 
регионална политика, благоустройство 
и местно самоуправление  46

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията  и  реда  за  предлагане  на 
кандидати за член на Съвета за елек-
тронни медии от квотата на Народното 
събрание, представянето и публичното 
оповестяване на документите и изслуш-
ването на кандидатите в Комисията по 
културата и медиите, както и процеду-
рата за избор от Народното събрание  47

По  Доклад на Националното бюро за кон-
трол  на  специалните  разузнавателни 
средства за извършената дейност през
2017 г.  48

По  Доклад на Националното бюро за кон-
трол  на  специалните  разузнавателни 
средства за извършената дейност през
2018 г.  48

По  Годишния доклад за дейността на Ко-
мисията  за  контрол  над  службите  за 
сигурност, прилагането и използването 
на специалните разузнавателни средства 
и  достъпа  до  данните  по  Закона  за
електронните съобщения през 2017 г.  48

По  Доклад за дейността 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 през 2018 г.  48

За  приватизация  на  обособена  част  от 
имуществото  на  „Пристанище  Ви-
дин“ – ЕООД, Видин  50

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  50

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  50

За  приемане на Годишен доклад за дейност-
та на Висшия съдебен съвет за 2018 г.  51

За  приемане  на Доклад  за  дейността  на 
Инспектората  към  Висшия  съдебен
съвет за 2018 г.  51

За  приемане на Доклад за прилагането на 
закона и за дейността на съдилищата 
през 2018 г.  51

За  приемане на Доклад за прилагането на 
закона и за дейността на администра-
тивните съдилища през 2018 г.  51

За  приемане  на  Доклад  за  прилагането 
на закона и за дейността на Прокура-
турата и на разследващите органи през
2018 г.  51

За  избиране на заместник-председател на 
Народното събрание  56

За  промяна в ръководството на Комисията 
по  въпросите  на  децата,  младежта  и 
спорта  56

За  промяна в състава на Комисията по по-
литиките за българите в чужбина  56
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За  промяна в ръководството на Комисията 
по труда, социалната и демографската 
политика  56

За  попълване  състава  на  Комисията  по
културата и медиите  56

За  промени в състава и ръководството на 
постоянната  делегация  на Народното 
събрание в Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа  56

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
здравеопазването  56

За  попълване  състава  на  пос тоянната 
делегация  на  Народното  събрание  в 
Парламентарната асамблея на Органи-
зацията за сигурност и сътрудничество
в Европа  56

За  промяна в състава и ръководството на 
Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове  56

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
икономическа политика и туризъм  56

За  промени в състава и ръководството на 
Комисията по бюджет и финанси  56

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
образованието и науката  56

За  промяна в състава на Комисията по ве-
роизповеданията и правата на човека  56

За  промени в състава и ръководството на
Комисията по правни въпроси  56

За  попълване състава и ръководството на 
Комисията за контрол над службите за 
сигурност, прилагането и използването 
на  специалните  разузнавателни  сред-
ства и достъпа до данните по Закона
за електронните съобщения  56

За  попълване  състава  на  Комисията  по
отбрана  56

За  промени  в  състава  на  Комисията  за 
наб людение на приходните агенции и 
борба със сивата икономика и контра-
бандата  56

За  промени  в  състава  на  Комисията  по
околната среда и водите  56

За  промени в състава и ръководството на 
Комисията  по  вътрешна  сигурност  и
обществен ред  56

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
регио нална политика, благоустройство 
и местно самоуправление  56

За  попълване  състава  на  постоянната 
делегация  на  Народното  събрание  в
Парламентарната асамблея на НАТО  56

За  попълване  състава  на  Комисията  по
външна политика  56

За  промяна  в  състава  и  ръководството 
на  Комисията  по  взаимодействието 
с  неправителствените  организации  и
жалбите на гражданите  56

За  удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проучване 
на всички данни, факти и обстоятелства 
по  повод  изнесените  в  европейски  и 

български медии твърдения за скандал-
ната подкупна схема при придобиване 
на  българско  гражданство  от  чужди
граждани  56

По  Отчета  за  дейността  на  Българската 
телеграфна  агенция,  включващ и фи-
нансов отчет за 2018 г.  57

За  избиране  на  член  на Съвета  за  елек-
тронни медии  58

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
правни въпроси  58

За  попълване  състава  на  Комисията  по
образованието и науката  58

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
вът решна сигурност и обществен ред  58

По  Годишния доклад за дейността на Ко-
мисията за защита на конкуренцията
за 2018 г.  60

За  създаване на Временна анкетна коми-
сия за изясняване на всички факти и 
обстоятелства около случая с източване 
на информация от  електронната  база 
данни  на  Националната  агенция  за
приходите  60

Във връзка  с  разискванията  по  питането 
на  народните  представители  Георги 
Йорданов,  Георги  Михайлов,  Анелия 
Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина 
Найденова, Иван Ибришимов и Георги 
Гьоков към министъра на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев относно политика 
на Министерството на здравеопазването 
по отношение на кадровото обезпечение
с медицински специалисти  61

За  предсрочно прекратяване на правоотно-
шението на председателя на Комисията 
за противодействие на корупцията и за 
отнемане  на  незаконно  придобитото
имущество  61

За  отпускане на държавна парична награда 
за  особени  заслуги  към  българската
държава и нацията  62

За  прекратяване  на  пълномощията  на
народен представител  71

За  одобряване на Годишен доклад за мла-
дежта за 2018 г.  71

За  приемане на Годишен док лад за състо-
янието на националната сигурност през 
2018 г.  73

По  Доклада  на  Междуведомствената  ко-
мисия  за  експортен контрол и нераз-
пространение на оръжията за масово 
унищожение към министъра на иконо-
миката за 2018 г.  75

По  Годишен доклад за дейността на Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ 
за 2018 г.  75

По  Годишен доклад на Държавната коми-
сия по сигурността на информацията 
относно цялостната дейност по състоя-
нието на защитата на класифицираната 
информация в Република България през 
2018 г.  75
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По  Годишен доклад за дейността на Служба
„Военна информация“ през 2018 г.  75

По  Доклад за дейността на Държавна аген-
ция „Разузнаване“ през 2018 г.  75

За  промяна в състава на Временната ан-
кетна комисия за изясняване на всички 
факти  и  обстоятелства  около  случая 
с  източване  на  информация  от  елек-
тронната база данни на Националната
агенция за приходите  76

За  промяна  в  състава  на  постоянната 
делегация  на  Народното  събрание  в 
Парламентарната  асамблея  по  фран-
кофония  76

За  промяна  в  състава  и  ръководството 
на постоянната делегация на Народ-
ното  събрание  в  Парламентарното 
измерение на Централноевропейската
инициатива  76

За  промяна  в  състава  на  по стоянната 
делегация  на  Народното  събрание  в
Интерпарламентарния съюз  76

За  попълване състава на постоянната де-
легация на Народното събрание в Пар-
ламентарната асамблея на Процеса за
сътрудничество в Югоизточна Европа  76

За  промяна в състава и ръководството на 
постоянната  делегация  на Народното 
събрание  в  Интерпарламентарната
асамблея по православие  76

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
културата и медиите  76

За  попълване  състава  на  Комисията  по
енергетика  76

За  работата на Народното събрание през
октомври 2019 г.  77

За  попълване  състава  и  ръководството 
на  Комисията  по  взаимодействието 
с  неправителствените  организации  и
жалбите на гражданите  77

За  създаване на Временна комисия за про-
учване на фактите и обстоятелствата, 
свързани с прекъсване на излъчването 
на  програма  „Хоризонт“  на  Българ-
ското  национално  радио,  както  и  на 
твърденията  за  политически  натиск 
върху ръководството и журналисти от
Българското национално радио  77

За  възлагане  на Сметната  палата  да  из-
върши одит за съответствието при фи-
нансовото управление на Българското 
национално радио за периода от 1 януари
2017 г. до 30 септември 2019 г.  77

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  86

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  86

За  работата на Народното  събрание през
октомври и ноември 2019 г.  86

За  възлагане  на  Сметната  палата  да 
извърши  одит  за  съответствието  на 
предоставената  от  Министерството 
на отбраната към НАТО информация, 

свързана  с  разходите  за  отбрана  на 
България, съгласно класификацията и
изискванията на НАТО  86

За  удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за изясняване 
на всички факти и обстоятелства около 
случая с източване на информация от 
електронната база данни на Национал-
ната агенция за приходите  86

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  88

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  89

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  89

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  89

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  89

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  89

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  89

За  удължаване срока на действие на Вре-
менната анкетна комисия за проучване 
на всички данни, факти и обстоятелства 
по  повод  изнесените  в  европейски  и 
български медии твърдения за скандал-
ната подкупна схема при придобиване 
на  българско  гражданство  от  чужди
граждани  89

За  прeкратяване пълномощията на народен
представител  90

За  избиране на заместник-председател на
Народното събрание  92

За  освобождаване на член на Комисията
за защита на личните данни  92

За  изменение  на  Решение  на Народното 
събрание за възлагане на Сметната па-
лата да извърши одит за съответствието 
на предоставената от Министерството 
на отбраната към НАТО информация, 
свързана  с  разходите  за  отбрана  на 
България, съгласно класификацията и
изискванията на НАТО  93

За  промяна в състава и ръководството на
Комисията по културата и медиите  93

За  попълване състава на Комисията по ве-
роизповеданията и правата на човека  93

За  попълване  състава  и  ръководството 
на  Комисията  по  околната  среда  и
водите  93

За  промяна  в  състава  и  ръко водството 
на  Комисията  по  взаимодействието 
с  неправителствените  организации  и
жалбите на гражданите  93

За  попълване състава и ръководството на 
Комисията  по  вътрешна  сигурност  и
обществен ред  93

За  попълване  състава  на  Комисията  по
земеделието и храните  93
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За  попълване  състава  на  Комисията  по 
европейските  въпроси  и  контрол  на
европейските фондове  93

За  попълване  състава  на  Комисията  по 
транспорт, информационни технологии
и съобщения  93

За  попълване  състава  на  Комисията  по
здравеопазването  93

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
външна политика  93

За  попълване  състава  на  Комисията  по
правни въпроси  93

За  промяна  в  състава  и  ръководството 
на  Комисията  по  образованието  и
науката  93

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
политиките за българите в чужбина  93

За  попълване  състава  на  Комисията  по
икономическа политика и туризъм  93

За  отпускане на държавни парични награди 
за  особени  заслуги  към  българската
държава и нацията  93

За  удължаване  срока  на  действие  на 
Временната комисия за проучване на 
фактите и обстоятелствата, свързани с 
прекъсване на излъчването на програма 
„Хоризонт“ на Българското национално 
радио, както и на твърденията за поли-
тически натиск върху ръководството и 
журналис ти от Българското национално
радио  93

За  персонални промени в Министерския
съвет на Република България  96

Във връзка с разискванията по питане от 
народния представител Антон Кутев към 
министъра  на  културата  Боил  Бaнoв 
относно  политиките на правителството 
за гарантиране свободата на словото в
България  98

За  прекратяване пълномощията на народен
представител  98

За  избиране на председател на Комисията 
за противодействие на корупцията и за 
отнемане  на  незаконно  придобитото
имущество  99

За  приемане  на  Процедурни  правила  за 
условията и реда за предлагане на канди-
дати за заместник-председател и двама 
членове на Комисията за регулиране на 
съобщенията от квотата на Народно-
то събрание, представяне и публично 
оповестяване на документите и изслуш-
ване на кандидатите в Комисията по 
транспорт, информационни технологии 
и съобщения, както и процедурата за
избор от Народното събрание  99

За  промяна  в  състава  на Комисията  по 
взаимодействието с неправителствените 
организации  и  жалбите  на  гражда-
ните  99

За  попълване състава и ръководството на
Комисията по културата и медиите  99

За  приватизация  на  обособена  част  от 
имуществото на „Български морски ква-
лификационен център“ – ЕАД, Варна  99

За  попълване  състава  на  Комисията  по
културата и медиите  100

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
вътрешна сигурност и обществен ред  100

Във връзка с разискванията по питане от 
народните представители Корнелия Ни-
нова, Манол Генов, Атанас Костадинов, 
Любомир Бонев, Милко Недялков, Ва-
сил Антонов, Иван Валентинов Иванов 
и Таско Ерменков към министъра на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова относно поли-
тиката  на  Министерството  на  регио-
налното развитие и благоустройството 
за  предотвратяване  на  опасността  от 
воден режим в някои населени места 
и  необходимостта  от  инвестиции  в 
инфраструктура във ВиК сектора с цел 
подобряване на качеството на услугата, 
предлагана  на  потребителите,  и  фи-
нансовите инструменти, предвидени за
това  100

За  изменение  на  Решение  на Народното 
събрание  от  19  септември  2017 г.  във 
връзка  с  разискванията  по  питането 
на  народните  представители  Светла 
Бъчварова и Георги Гьоков към минис-
търа на земеделието, храните и горите 
Румен Порожанов относно политиката 
на  Министерството  на  земеделието, 
храните и горите за създаване на ред 
в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 
от  2017 г.),  изменено  с  Решение  на 
Народното  събрание  от  12  октомври 
2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) и Решение 
на Народното събрание от 27 февруари
2019 г. (ДВ, бр. 19 от 2019 г.)  101

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по 
труда,  социалната  и  демографската
политика  101

За  промяна в състава и ръководството на
Комисията по бюджет и финанси  101

За  промяна  в  състава  на  Комисията  за 
наблюдение на приходните агенции и 
борба със сивата икономика и контра-
бандата  101

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
културата и медиите  101

За  промяна в състава и ръководството на 
Комисията по икономическа политика
и туризъм  101

За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
околната среда и водите  101

За  попълване  състава  на  Комисията  по 
взаимодействието с неправителствените
организации и жалбите на гражданите  101

За  попълване състава на Временната ко-
мисия за проучване на фактите и об-
стоятелствата, свързани с прекъсване на 
излъчването на програма „Хоризонт“ на 
Българското национално радио, както и 
на твърденията за политически натиск 
върху ръководството и журналисти от
Българското национално радио  101
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За  промяна  в  състава  на  Комисията  по
вътрешна сигурност и обществен ред  101

ОБРЪЩЕНИЯ

На  44-то Народно събрание към българския 
народ по повод 140-ата годишнина от 
Учредителното събрание и приемането
на Търновската конституция  33

ДЕКЛАРАЦИИ

На  Четиридесет  и  четвъртото  Народно 
събрание на Република България във 
връзка  с  разширяването  на  Европей-
ския съюз и Процеса на стабилизиране 
и  асоцииране  на  Репуб лика  Северна
Македония и Република Албания  81

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  избори  за  членове  на 
Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г. (№ 53)  24

За  насрочване  на  избори  за  общински 
съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г. (№ 163)  56

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

За  освобождаване  на  Пламен  Георгиев 
Шукюр лиев от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Корейската народно-демо-
кратична република (№ 323)  1

За  назначаване  на  Григор  Калинов  По-
рожанов – извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Китайската  народна  република,  и  за 
извънреден  и  пълномощен  посланик 
на Република България в Корейската 
народно-демократична  република  със 
седалище в Пекин, Китайската народна 
република (№ 324)  1

За  освобождаване на Петко Колев Дойков 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Република Индия (№ 2)  5

За  назначаване  на  Елеонора  Димитрова 
Димитрова за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България в 
Република Индия със седалище в Делхи
(№ 3)  5

За  освобождаване  на  Таня  Димитрова 
Димитрова от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Република  Хърватия
(№ 4)  5

За  назначаване на Генка Василева Геор-
гиева  за  извънреден  и  пълномощен 

посланик  на  Република  България  в 
Република  Хърватия  със  седалище  в
Загреб (№ 5)  5

За  освобождаване на Марин Райков Нико-
лов от длъжността извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България
в Република Сан Марино (№ 6)  5

За  назначаване  на  Тодор  Христов  Стоя-
нов – извънреден  и  пълномощен  по-
сланик на Република България в Ита-
лианската република, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Сан Марино със 
седалище в Рим, Италианската репуб -
лика (№ 7)  5

За  освобождаване на Марин Райков Ни-
колов  от  длъжността  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република
България в Република Малта (№ 8)  8

За  назначаване  на  Тодор  Христов  Стоя-
нов – извънреден  и  пълномощен  по-
сланик на Република България в Ита-
лианската република, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
България в Република Малта със седа-
лище в Рим, Италианската република
(№ 9)  8

За  назначаване на Славена Красимирова 
Гергова – извънреден  и  пълномощен 
посланик на Република България в Ту-
низийската република, и за извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Ислямска  република 
Мавритания със седалище в гр. Тунис,
Тунизийската република (№ 14)  11

За  назначаване на Веселин Благоев Дел-
чев – извънреден  и  пълномощен  по-
сланик  на  Република  България  във 
Федерална  република  Нигерия,  и  за 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република  България  в  Демократична 
република Конго със седалище в Абу-
джа,  Федерална  република  Нигерия
(№ 26)  15

За  освобождаване на Иван Ангелов Най-
денов от длъжността постоянен пред-
ставител  на  Република  България  в 
Северноатлантическия съвет към Ор-
ганизацията  на  Северноатлантиче-
ския договор със седалище в Брюксел,
Кралство Белгия (№ 30)  18

За  назначаване  на  Драгомир  Валериев 
Заков  за  постоянен  представител  на 
Република  България  в  Северноатлан-
тическия  съвет  към  Организацията 
на Северноатлантическия договор със 
седалище в Брюксел, Кралство Белгия
(№ 31)  18

За  освобождаване  на  Светослав  Иванов 
Спасов от длъжността постоянен пред-
ставител  на Република България при 
Службата на Организацията на обеди-
нените нации, преговорите и форумите 
на Организацията за сигурност и сътруд-
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ничество в Европа и международните 
организации във Виена със седалище
във Виена, Република Австрия (№ 32)  18

За  назначаване на Емилия Иванова Кра-
лева  за  постоянен  представител  на 
Република България при Службата на 
Организацията на обединените нации, 
преговорите и форумите на Организа-
цията за сигурност и сътрудничество в 
Европа и международните организации 
във  Виена  със  седалище  във  Виена,
Република Австрия (№ 33)  18

За  назначаване  на Иван Николов Котов 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Ислямска 
република Афганистан със седалище в
София (№ 38)  20

За  освобождаване на Кирил Любомиров 
Топалов  от  длъжността  извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република
България при Светия престол (№ 49)  24

За  назначаване  на Богдан Константинов 
Паташев за извънреден и пълномощен 
посланик на Репуб лика България при
Светия престол (№ 50)  24

За  освобождаване на Константин Стефанов 
Димитров  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка България в Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия
(№ 62)  28

За  назначаване на Марин Райков Николов 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Обединеното 
кралство  Великобритания  и  Северна 
Ирландия със седалище в гр. Лондон 
(№ 63)  28

За  освобождаване  на  Меглена  Иванова 
Плугчиева-Александрова от длъжността 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република  България  в  Конфедерация 
Швейцария и Княжество Лихтенщайн
(№ 64)  28

За  назначаване на Ради Драгнев Найденов 
за извънреден и пълномощен посланик 
на Репуб лика България в Конфедерация 
Швейцария и Княжество Лихтенщайн 
със седалище в гр. Берн, Конфедерация
Швейцария (№ 65)  28

За  освобождаване на Кирил Любомиров 
Топалов  от  длъжността  извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Републи-
ка  България  при  Суверенния  военен 
хоспиталиерен  орден  на  Св. Йоан  от
Йерусалим, Родос и Малта (№ 66)  28

За  назначаване  на Богдан Константинов 
Паташев – извънреден  и  пълномощен 
посланик на Република България при 
Светия  престол,  и  за  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България при Суверенния военен хос-
питалиерен орден на Св. Йоан от Йе-
русалим, Родос и Малта със седалище
във Ватикана (№ 67)  28

За  освобождаване на Петър Захариев Вълов 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Република Молдова (№ 71)  30

За  назначаване на Евгени Стефанов Стой-
чев за извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Република 
Молдова със седалище в гр. Кишинев
(№ 72)  30

За  освобождаване  на  Боряна  Иванова 
Симеонова от длъжността извънреден 
и пълномощен посланик на Република
България в Кралство Мароко (№ 73)  30

За  назначаване на Юрий Борисов Щерк за 
извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Кралство Мароко
със седалище в Рабат (№ 74)  30

За  освобождаване на Венелин Димитров 
Лазаров  от  длъжността  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България  в  Хашемитското  кралство
Йордания (№ 80)  34

За  назначаване  на  Димитър  Михайлов 
Михайлов  за  извънреден  и  пълномо-
щен посланик на Република България 
в  Хашемитското  кралство  Йордания
със седалище в Аман (№ 81)  34

За  освобождаване на Бранимир Стоянов 
Заимов  от  длъжността  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република
България в Ирландия (№ 82)  34

За  назначаване  на  Гергана  Димитрова 
Караджова за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в  Ирландия  със  седалище  в  Дъблин
(№ 83)  34

За  освобождаване  на  Димитър  Иванов 
Абаджиев  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Република  Словения
(№ 84)  34

За  назначаване  на  Младен  Петров  Чер-
веняков за извънреден и пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Република  Словения  със  седалище  в
Любляна (№ 85)  34

За  освобождаване на Димитър Михайлов 
Михайлов  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Република
България в Държавата Израел (№ 86)  34

За  назначаване на Румяна  Генчева Бъч-
варова  за  извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Държавата  Израел  със  седалище  в
гр. Тел Авив (№ 87)  34

За  освобождаване на Ангел Николаев Ганев 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Република Беларус (№ 92)  38

За  назначаване  на  Георги  Константинов 
Василев за извънреден и пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Република  Беларус  със  седалище  в
гр. Минск (№ 93)  38
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За  освобождаване  на  Румяна  Тодорова 
Митрева  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Кралство  Норвегия
(№ 109)  40

За  назначаване на Вера Викторова Шати-
лова-Мицарова за извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България 
в Кралство Норвегия със седалище в
Осло (№ 110)  40

За  освобождаване  на  Румен  Любенов 
Пирончев  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Ислямска  република
Пакистан (№ 111)  40

За  назначаване  на  Александър  Борисов 
Парашкевов за извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Ислямска  република Пакистан  със
седалище в гр. Исламабад (№ 112)  40

За  назначаване  на  Красимир  Димитров 
Стефанов – извънреден и пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Република  Южна  Африка,  и  за  из-
вънреден  и  пълномощен  посланик 
на  Република  България  в  Кралство 
Лесото  със  седалище  в  гр. Претория,
Република Южна Африка (№ 113)  40

За  освобождаване  на  Петър  Димитров 
Андонов от длъжността извънреден и 
пълномощен  посла  ник  на  Република
България в Република Корея (№ 119)  42

За  назначаване  на Пет ко Неделчев Дра-
ганов  за  извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Република Корея със седалище в Сеул
(№ 120)  42

За  освобождаване на Сергей Пенчев Мичев 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Република Индонезия (№ 121)  43

За  назначаване  на Петър Димитров Ан-
донов  за  извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Република Индонезия със седалище в
Джакарта (№ 122)  43

За  освобождаване на Петко Колев Дойков 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Република Малдиви (№ 147)  51

За  назначаване  на  Елеонора  Димитрова 
Димитрова – извънреден  и  пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Индия, и за извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България  в  Република  Малдиви  със 
седалище  в Делхи,  Република Индия
(№ 148)  51

За  освобождаване на Пет ко Колев Дойков 
от  длъжността  извънреден  и  пълно-
мощен посланик на Република Бълга-
рия  в Народна  република Бангладеш
(№ 169)  59

За  назначаване  на  Елеонора  Димитрова 
Димитрова – извънреден  и  пълномо-

щен посланик на Република България 
в Република Индия, и за извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Народна република Бангла-
деш със седалище в Делхи, Република
Индия (№ 170)  59

За  освобождаване на Пет ко Колев Дойков 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Демократична  социалистическа  ре-
публика Шри Ланка (№ 178)  62

За  назначаване  на  Елеонора  Димитрова 
Димитрова – извънреден  и  пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Индия, и за извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България  в  Демократична  социалис-
тическа  република  Шри  Ланка  със 
седалище  в Делхи,  Република Индия
(№ 179)  62

За  освобождаване  на  Евгени  Стефанов 
Стойчев от длъжността извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Република Съюз Мианмар
(№ 188)  62

За  назначаване  на  Маринела  Милчева 
Петкова – извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Социалистическа република Виетнам, и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Съюз Мианмар със седалище в Ханой, 
Социалистическа  република  Виетнам
(№ 189)  62

За  освобождаване  на  Евгени  Стефанов 
Стойчев  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Кралство  Камбоджа
(№ 190)  62

За  назначаване  на  Маринела  Милчева 
Петкова – извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Социалистическа република Виетнам, 
и за извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Кралство 
Камбоджа  със  седалище  в  Ханой, 
Социалистическа  република  Виетнам
(№ 191)  62

За  освобождаване  на  Евгени  Стефанов   
Стойчев от длъжността извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Лаоската народнодемокра-
тична република (№ 207)  67

За  назначаване  на  Маринела  Милчева 
Петкова – извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Социалистическа  република  Виет-
нам,  и  за  извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Лаоската народнодемократична репуб- 
лика със седалище в Ханой, Социалис-
тическа република Виетнам (№ 208)  67

За  освобождаване на Петко Колев Дойков 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Непал (№ 242)  85
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За  назначаване  на  Елеонора  Димитрова 
Димитрова – извънреден  и  пълномо-
щен посланик на Република България 
в Република Индия, и за извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Непал със седалище в Делхи,
Република Индия (№ 243)  85

За  освобождаване  на  Евгени  Стефанов 
Стойчев  от  длъжността  извънреден 
и пълномощен посланик на Републи-
ка  България  в  Република  Филипини
(№ 246)  87

За  назначаване  на  Маринела  Милчева 
Петкова – извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Социалистическа република Виетнам, и 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Филипини  със  седалище  в  Ханой, 
Социалистическа  република  Виетнам
(№ 247)  87

За  н а зн ач а в а не  н а  Р умен  Пе  т р ов 
Петров – извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Алжир,  Алжирската  народнодемокра-
тична  република,  и  за  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Република 
България в Република Чад със седалище 
в  Алжир,  Алжирската  народнодемо-
кратична република (№ 255)  92

За  назначаване  на Петър Димитров Ан-
донов – извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Република  България  в 
Република Индонезия със седалище в 
Джакарта, и за постоянен представител 
на Република България към Асоциаци-
ята на страните от Югоизточна Азия
(АСЕАН) (№ 261)  94

За  освобождаване на Васил Павлов Петков 
от длъжността извънреден и пълномо-
щен посланик на Република България
в Република Казахстан (№ 264)  94

За  назначаване на Боян Борисов Хаджиев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Република 
Казахстан със седалище в гр. Нурсултан
(№ 265)  94

За  освобождаване на Недялчо Димитров 
Данчев от длъжността извънреден и пъл-
номощен посланик на Република Бъл-
гария в Република Косово (№ 270)  95

За  назначаване на Христо Георгиев Гуджев 
за извънреден и пълномощен посланик 
на  Република  България  в  Републи-
ка  Косово  със  седалище  в  Прищина
(№ 271)  95

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

За  назначаване на полковник Стайко Пет-
ков Прокопиев на длъжността директор 
на дирекция „Стратегическо планира-
не“  на Министерството  на  отбраната
(№ 312)   1

За  освобождаване  на  бри гаден  генерал 
Радос тин Илиев Илиев от длъжността 
директор на Щаба на отбраната и на-
значаването му на длъжността директор 
на дирекция „От бранителна политика и 
планиране“, считано от 1 януари 2019 г.
(№ 313)  1

За  освобождаване  на  бриг аден  генерал 
Красимир  Маринов  Кънев  от  длъж-
ността  директор  на  дирекция  „Стра-
тегическо планиране“ и назначаването 
му на длъжността директор на Щаба
на отбраната (№ 314)  1

За  назначаване, считано от 21 март 2019 г., 
на членове на Цент ралната избирателна
комисия (№ 54)  24

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Илко  Димитров  Йорданов  от  длъж-
ността  командир  на  Националната 
гвардейска  част  и  от  военна  служба
(№ 60)  29

За  освобождаване на вицеадмирал Геор-
ги  Христов  Фиданов  от  длъжността 
„Военен  представител  на  началника 
на отбраната във Военния комитет на 
НАТО и във Военния комитет на Ев-
ропейския съюз“, и от военна служба,
считано от 23 юни 2019 г. (№ 97)  36

За  освобождаване на контраадмирал Ки-
рил Йорданов Михайлов от длъжността 
„Национален  военен  представител  в 
Националното военно представителство 
в Съюзното командване по операциите 
на НАТО в Монс, Белгия“ и назнача-
ването му на  длъжността  „Командир 
на Военноморските сили“, считано от
23 юни 2019 г. (№ 98)  36

За  освобождаване на контраадмирал Мит-
ко Александров Петев от длъжността 
„Командир на Военноморските сили“, 
назначаването му на длъжността „Во-
енен  представител  на  началника  на 
отбраната  във  Военния  комитет  на 
НАТО и във Военния комитет на Ев-
ропейския  съюз“,  считано  от  23  юни
2019 г. (№ 99)  36

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Пламен Димитров Йорданов от длъж-
ността „Командир на 61-ва механизи-
рана бригада“, считано от 1 юни 2019 г.
(№ 100)  36

За  назначаване на полков ник Деян Дешков 
Дешков на длъжността „Командир на 
61-ва механизирана бригада“, считано
от 1 юни 2019 г. (№ 101)  36

За  назначаване на Илия Петров Христозов 
за член на Комисия та за регулиране на 
съобщенията, считано от 9 юли 2019 г. 
(№ 157)  53

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Маргарит Тенев Михайлов от длъжност-
та директор на дирекция „Операции и 
подготовка“, считано от 1 август 2019 г. 
(№ 165)  57
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За  определяне на Илия Веселинов Милу-
шев за член на Съвета по киберсигур-
ността (№ 177)  61

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Пламен Иванов Ангелов от длъжността 
директор  на  служба  „Военна  инфор-
мация“,  считано  от  15 август  2019 г.
(№ 198)  63

За  освобождаване на бригаден генерал Пла-
мен Николов Богданов от длъжността 
началник на Националния военен уни-
верситет „Васил Левски“ и от военна 
служба,  считано  от  15 август  2019 г.
(№ 199)  63

За  освобождаване  на  бригаден  генерал 
Костадин  Атанасов  Кузмов  от  длъж-
ността командир на 2-ра механизирана 
бригада и от военна служба,  считано
от 15 август 2019 г. (№ 200)  63

За  назначаване  на  полковник  Станимир 
Христов Христов на длъжността директор 
на дирекция „Операции и подготовка“,
считано от 15 август 2019 г. (№ 201)  63

За  назначаване на полковник Иван Геор-
гиев Маламов на длъжността началник 
на  Националния  военен  университет 
„Васил Левски“, считано от 15 август
2019 г. (№ 202)  63

За  назначаване на полковник Стоян Геор-
гиев Шопов на длъжността командир на 
2-ра механизирана бригада, считано от
15 август 2019 г. (№ 203)  63

За  освобождаване на генерал-майор Данчо 
Димитров Дяков от длъжността начал-
ник на Националната служба за охрана,
считано от 30 август 2019 г. (№ 210)  69

За  определяне  на  полковник Росен Тин-
ков Тодоров – заместник-началник на 
Националната  служба  за  охрана,  да 
изпълнява правомощията на началник 
на  Националната  служба  за  охрана,
считано от 30 август 2019 г. (№ 211)  69

За  назначаване  на  полков ник  Красимир 
Александров  Станчев  на  длъжността 
началник на Националната служба за 
охрана, считано от 30 септември 2019 г.
(№ 219)  76

За  назначаване на Иван Стоименов Гешев 
за главен прокурор на Република Бъл-
гария (№ 273)  94

За  освобождаване на бригаден генерал Явор 
Антонов Матеев от длъжността коман-
дир на „68 бригада „Специални сили“ 
и назначаването му на длъжността ко-
мандир на „Съвместното командване на 
специалните операции“  (№ 269)  95

За  освобождаване на Сотир Стефанов Ца-
царов от длъжността главен прокурор
на Република България (№ 286)  99

За  назначаване на полков ник Юлиян Геор-
гиев Радойски на длъжността началник 
на  Висше  военновъздушно  училище 
„Георги Бенковски“ и за удостояването 

му с висше офицерско звание „бригаден 
генерал“,  считано от 1 януари 2020 г.
(№ 289)  100

За  освобождаване на генерал-майор Кра-
симир Маринов Кънев от длъжността 
директор  на  Щаба  на  отбраната  и 
за  назначаването  му  на  длъжност-
та  национален  военен  представител 
в  Националното  военно  представи-
телство  в  Съюзното  командване  по 
операциите  в  Монс,  Белгия,  считано
от 1 януари 2020 г. (№ 290)  100

Г. За награждаване с ордени и медали
На  акад. Минчо Банков Хаджийски с орден 

„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 325)  1

На  г-н Марсело Ребело де Соуза – президент 
на Португалската  република,  с  орден
„Стара планина“ с лента (№ 12)  10

На  проф. д-р Цекомир Влайков Воденича-
ров с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 13)  11

На  г-н  Арнауд  Адрианус  Мария  (Арно) 
Брок – кралски комисар за провинция 
Фризия, Кралство Нидерландия, с ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 42)  21

На  Владимир  Пантелеев  Зарев  с  орден 
„Стара планина“ първа степен (№ 43)  22

На  о. р. генерал-майор Александър Пана-
йотов Александров с орден „За военна
заслуга“ първа степен (№ 47)  24

На  г-н  Хуан  Едуардо  Сунига – испански 
българист,  с  орден  „Св.  св.  Кирил  и
Методий“ първа степен (№ 108)  39

На  акад.  проф.  дмн  Владимир  Атанасов 
Овчаров с орден „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ огърлие (№ 127)  44

На  Васил  Александров  Михайлов  с  ор-
ден  „Стара  планина“  първа  степен
(№ 128)  44

На  Ириней  Борисов  Константинов  с  ор-
ден  „Стара  планина“  първа  степен
(№ 129)  44

На  Христо  Георгиев  Панев  с  орден  „Св. 
св.  Кирил  и  Методий“  първа  степен
(№ 130)  44

На  Андрей Димитров Аврамов с орден „Св. 
св.  Кирил  и  Методий“  втора  степен
(№ 131)  44

На  Трифон  Златков Павлов  с  орден  „Св. 
св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 132)  44

На  Христо Меранзов Меранзов с орден „Ста-
ра планина“ първа степен (№ 133)  44

На  Дончо Ботев Папазов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 134)  44

На  г-н  Ерик  Сет  Рубин  –  извънреден  и 
пълномощен посланик на Съединените 
американски щати  в  Република  Бъл-
гария, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 140)  45
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На  Милка Колева Митева с орден „Св. св. 
Кирил и Методий“ огърлие (№ 139)  47

На  г-н  Херберт  Салбер  –  извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Федерална 
република Германия в Република Бъл-
гария, с орден „Стара планина“ първа 
степен (№ 142)  47

На  Христо Георгиев Мирянов с медал „За
заслуга“ (№ 151)  53

На  акад. Чавдар Станоев Руменин с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 152)  53

На  акад. Ангел Симеонов Гълъбов с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
(№ 153)  53

На  проф. Цоло Йотов Вутов с орден „Стара 
планина“ първа степен (№ 154)  53

На  г-жа  Ирит  Лилиан – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Държавата 
Израел  в  Република  България,  с  ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 160)  56

На  Атанас Иванов Големеев с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 166)  57

На  г-н  Михаил  Швидкой – специален 
съветник на руския президент по въ-
просите на международното културно 
сътрудничество, с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ огърлие (№ 184)  67

На  г-н Григориос Василокостандакис – из-
вънреден и пълномощен посланик на 
Република  Гърция  в  Република  Бъл-
гария, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 185)  67

На  г-н  Ерик  Льобедел – извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Френската 
република  в  Република  България,  с 
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 212)  71

На  г-жа  Ана  Мария  Сампайо  Фернан-
дес – извънреден  и  пълномощен  по-
сланик  на  Федеративна  република 
Бразилия  в  Република  България,  с 
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 213)  71

На  г-н Душан Щраух – извънреден и пълно-
мощен посланик на Чешката република 
в Република България, с орден „Мадар-
ски конник“ първа степен (№ 232)  83

На  проф. д-р Венко Митков Александров 
с  орден  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“
огърлие (№ 233)  83

На  г-жа Акико Игая – генерален директор 
на Японо-българската асоциация и ге-
нерален директор на Японо-българската 
фондация,  с  орден  „Стара  планина“
втора степен (№ 235)  83

На  г-н  Тошимицу Мотеги – министър  на 
външните работи на Япония и предсе-
дател на Групата за приятелство с Бъл-
гария в Долната камара на парламента 
на Япония, с орден „Мадарски конник“
първа степен (№ 236)  83

На  г-н  Хироми  Йошида – доскорошен 
председател на Групата за приятелство 
с България в Горната камара на парла-
мента на Япония, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 237)  83

На  г-н  Кадзунори  Танака – министър  на 
реконструкцията на Япония и генерален 
секретар на Групата за приятелство с 
България в Долната камара на парла-
мента на Япония, с орден „Мадарски 
конник“ втора степен (№ 238)  83

На  г-н Джуничи Ишии – депутат и генера-
лен секретар на Групата за приятелство 
с България в Горната камара на парла-
мента на Япония, с орден „Мадарски
конник“ втора степен (№ 239)  83

На  Симеон Димитров Спиридонов с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие
(№ 250)  89

На  Кирил Кирилов Маричков с орден „Ста-
ра планина“ първа степен (№ 251)  89

На  Архимандрит  Амвросий – игумен  на 
манастир „Свети Великомъченик Георги 
Зограф“ в Света гора, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 252)  90

На  доц. д-р Алек сандър Оскар д. м. с орден 
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 257)  92

На  г-н Абдулуахаб Насър Ал Наджар – из-
вънреден и пълномощен посланик на 
Обединените арабски емирства, с ор-
ден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 256)  93

На  проф. Христо Христов Баларев с орден 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  огърлие
(№ 262)  94

На  Атанасия  Петрова  Стоянова  с  орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 263)  94

На  Фра Джакомо Дала Tope дел Темпио 
ди  Сангуинето  –  Велик  магистър  на 
Суверенния военен хоспиталиерен ор-
ден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос 
и Малта, с орден „Стара планина“ с
лента (№ 279)  97

На  г-н Хасан Улусой – извънреден и пълно-
мощен посланик на Република Турция 
в Република България, с орден „Мадар-
ски конник“ първа степен (№ 292)  86

Д. За удостояване офицери с висши военни 
звания

На  полковник Стайко Пет ков Прокопиев  
с  висше  офицерско  звание  „бригаден 
генерал“,  считано от  1  януари  2019 г.
(№ 312)  1

На  бри гаден  генерал Красимир Маринов 
Кънев с висше офицерско звание „гене-
рал-майор“, считано от 1 януари 2019 г. 
(№ 314)  1

На  бригаден генерал Венцислав Методиев 
Мутафчийски с висше офицерско зва-
ние „генерал-майор“, считано от 6 май
2019 г. (№ 96)  36
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На  контраадмирал  Митко  Александров 
Петев с висше офицерско звание „ви-
цеадмирал“, считано от 23 юни 2019 г.
(№ 99)  36

На  полков ник Деян Дешков Дешков с висше 
офицерско звание „бригаден генерал“,
считано от 1 юни 2019 г. (№ 101)  36

На  полковник Станимир Христов Христов 
с  висше  офицерско  звание  „бригаден 
генерал“,  считано от 15 август 2019 г. 
(№ 201)  63

На  полковник  Стоян  Георгиев  Шопов  с 
висше  офицерско  звание  „бригаден 
генерал“, считано от 15 август 2019 г.
(№ 203)  63

На  полков ник  Красимир  Александров 
Станчев  с  висше  офицерско  звание 
„бригаден генерал“, считано от 30 сеп-
тември 2019 г. (№ 219)  76

На  бригаден генерал Явор Антонов Матеев 
с  висше  офицерско  звание  „генерал-
майор“ (№ 269)  95

Е. За наименуване на обекти с национално 
значение и населени места

За  наименуване на новосъздаденото насе-
лено място на територията на община 
Пещера,  област  Пазарджик – Свети
Константин (№ 107)  40

За  наименуване  на  географски  обекти  в
Антарктика (№ 268)  94

Ж.  Други
За  връщане за ново обсъждане в Народ-

ното събрание на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за защита на 
личните данни, приет от 44-то Народно 
събрание на 24 януари 2019 г., и моти-
вите към указа (№ 20)  12

За  връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на Закона за изменение и до-
пълнение на Изборния кодекс, приет от 
44-то Народно събрание на 14 февруари
2019 г., и мотивите към указа (№ 35)  18

За  изменение на Указ № 85 от 28 февруари 
2012 г. за утвърждаване на длъжностите 
във  Въоръжените  сили  на  Република 
България  и  Националната  служба  за 
охрана,  изискващи  висши  офицерски
звания (№ 61)  29

За  връщане за ново обсъждане в Народ-
ното събрание на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за държавната 
собственост,  приет  от  44-то  Народно 
събрание на 15 май 2019 г., и мотивите
към указа (№ 124)  42

За  връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, приет от 44-
то Народно събрание на 13 юни 2019 г.,
и мотивите към указа (№ 149)  51

За  връщане за ново обсъждане в Народ-
ното събрание на Закона за изменение 
на  Закона  за  държавния  бюджет  на 
Република България  за  2019 г.,  приет 
от 44-то Народно съб рание на 4 юли
2019 г., и мотивите към указа (№ 167)  57

За  връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на Закона за ратифициране на 
международен договор (LOA) BU-D-SAB 
„Самолети F-16 Block 70 и свързана с 
тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft 
and  associated  support),  международен 
договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси 
в подкрепа на F-16“ (Munitions in support 
of  the  F-16),  международен  договор 
(LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X 
Блок  II  ракети,  свързани  материали 
и услуги“ (Sidewinder AIM 9Х Block II 
Missiles, associated material and services) 
и международен договор (LOA) BU-P-
LAR „Многофункционална система за 
разпределение на информация – Съв-
местна тактическа радиосистема (MIDS 
JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и 
оборудване“ (Multifunctional Information 
Distribution  System  Joint  Tactical  Radio 
System  (MIDS  JTRS)  (5)  and  related 
support and equipment), приет от 44-то 
Народно събрание на 19 юли 2019 г., и
мотивите към указа (№ 173)  59

За  връщане за ново обсъждане в Народ-
ното събрание на Закона за изменение 
и  допълнение  на  Закона  за  военното 
разузнаване,  приет  от  44-то  Народно 
събрание на 26 юли 2019 г., и мотивите
към указа (№ 195)  63

За  връщане  на  Висшия  съдебен  съвет 
предложението за назначаване на Иван 
Стоименов Гешев за главен прокурор
на Република България (№ 253)  89

За  изменение и допълнение на Указ № 85 
от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване 
на длъжностите във въоръжените сили 
на Република България и Националната 
служба  за  охрана,  изискващи  висши
офицерски звания (№ 260)  93

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЯ

По конституционно дело:
Номер 2 от 2018 г. (№ 2)  19
Номер 16 от 2018 г. (№ 3)  23
Номер 15 от 2018 г. (№ 4)  32
Номер 12 от 2018 г. (№ 5)  36
Номер 6 от 2019 г. (№ 6)  59
Номер 7 от 2019 г. (№ 7)  75
Номер 4 от 2019 г. (№ 8)  93
Номер 8 от 2019 г. (№ 9)  98

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По конституционно дело:
Номер 1 от 2019 г. (№ 1)  19
Номер 11 от 2018 г. (№ 2)  39

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилни-
ка  за  организацията  на  дейността  на
Конституционния съд  9
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

349  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 315 на Министерския съвет от 
2018 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2018 г.  1

350  За уреждане на правоотношенията във 
връзка със закриването на Министер-
ството за Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018  1

351  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  реда  и  начина  за  включване 
на лабораториите в списъка по чл. 22, 
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за из-
искванията  за  изпитване  на  игрално 
оборудване и игрален софтуер и за реда 
за извършване на проверки, приета с 
Постановление № 164 на Министерския
съвет от 2013 г.   2

352  За приемане на актуализиран Списък 
със защитените от държавата специал-
ности от професии за учебната 2019/2020 
година и на актуализиран Списък със 
специалности  от  професии,  по  които 
е налице очакван недостиг от специа-
листи на пазара на труда, за учебната
2019/2020 година  3

353  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 85 на Министерския съвет 
от 2007 г. за координация по въпросите
на Европейския съюз  3

354  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
насърчаване на заетостта, приет с По-
становление  № 131  на  Министерския
съвет от 2003 г.  3

355  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на  околната  среда  и  водите,  приет  с 
Постановление № 208 на Министерския 
съвет от 2017 г.  3

356  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Министерския 
съвет  и  на  неговата  администрация, 
приет с Постановление № 229 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г.  3

357  За приемане на Правилник за прилагане 
на Закона за мерките срещу изпирането
на пари  3

1  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  2

2  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за издаване на 
визи и определяне на визовия режим, 
приета с Постановление № 198 на Ми-
нистерския съвет от 2011 г.  5

3  За изменение на Устройствения правил-
ник на Министерството на външните 
работи, приет с Постанов ление № 202
на Министерския съвет от 2013 г.  5

4  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 67 на Министерския съвет 
от 2010 г.  за  заплатите в бюджетните
организации и дейности  5

5  За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет  5

6  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  заплатите  на  служителите  в
държавната администрация  5

7  За приемане на Правилник за устрой-
ството и дейността на Нацио налния ин-
ститут по метеорология и хидрология  6

8  За изменение и допълнение на Наред-
бата за административното об служване, 
приета с Постановление № 246 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г.  7

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

10  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на младежта и спорта, приет с Поста-
новление № 142 на Министерския съвет 
от 2013 г.   8

11  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
икономиката за 2019 г.  9

12  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  9

13  За откриване на институти в структу-
рата  на  Софийския  университет  „Св.
Климент Охридски“  9

14  За изменение и допълнение на Наред-
бата за критериите за устойчивост на 
биогоривата и течните горива от био-
маса,  приета  с Постановление № 302
на Министерския съвет от 2012 г.   10

15  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  10

16  За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират в системата 
на Министерството на околната среда и 
водите, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2011 г.  11

17  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за
2019 г.  11

18  За закриване на Дома за медико-соци-
ални грижи за деца – Ямбол  11

19  За отменяне на Постановление № 216 
на  Министерския  съвет  от  1998 г.  за 
създаване на Съвет по сигурността при 
Министерския съвет и за приемане на 
правилник за неговите функции, задачи 
и организация на работа и на Правил-
ника за функциите, задачите и органи-
зацията на работа на Съвета по сигур-
ността при Министерския съвет  12

20  За  изменение  и  допълнение  на  По-
становление  № 328  на  Министерския 
съвет от 2017 г. за условията и реда за 
получаване на стипендии от учениците
след завършено основно образование  12

21  За  създаване  на  Държавна  агенция 
„Безопасност на движението по пъти-
щата“  12
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22  За изменение на Постановление № 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-нуждае щите се лица
в България за периода 2014 – 2020 г.   12

23  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 74 на Министерския съвет от 
1998 г. за ликвидиране на последствията 
от добива и преработката на уранова
суровина  12

24  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджета  на  Държавната  комисия 
по  сигурността  на  информацията  за
2019 г.  13

25  За изменение на Постановление № 65 
на  Министерския  съвет  от  2016 г.  за 
определяне възнаграждението за звание 
на офицерите и сержантите в Нацио-
налната служба за охрана  13

26  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
развитието  на  академичния  състав  в 
Република  България,  приет  с  Поста-
новление № 202 на Министерския съвет
от 2010 г.  15

27  За изменение на Националните счето-
водни стандарти, приети с Постановле-
ние  № 46  на  Министерския  съвет  от
2005 г.  15

28  За изменение на Постановление № 155 
на  Министерския  съвет  от  2015 г.  за 
определяне на второстепенните разпоре-
дители по бюджета на Министерството
на правосъдието  15

29  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  16

30  За приемане на Наредба за външните 
експерти  при  предварителен  контрол
на обществени поръчки  17

Поправка  20
31  За приемане на Наредба за дейностите 

и задачите по отбранително-мобилиза-
ционна подготовка и условията и реда
за тяхното осъществяване  17

32  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за прилагане 
на  схеми  за предоставяне на плодове 
и зеленчуци и на мляко и млечни про-
дукти  в  учебните  заведения – Схема 
„Училищен плод“ и Схема „Училищно 
мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г.  18

33  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2019 г.  18

34  За одобряване на промени по бюджета 
на  Министерството  на  земеделието, 
храните и горите за 2019 г. за участие 
на държавата в учредяването на акци-
онерно дружество с 50 на сто държавно 
участие в капитала съвместно с Ком-

панията за инвестиции в земеделието и 
животновъдството (SALIC) на Кралство
Саудитска Арабия  18

35  За създаване на Национален комитет
по международно хуманитарно право  19

36  За изменение и допълнение на норма -
тивни актове на Министерския съвет  18

37  За приемане на Класификатор на длъж-
ностите на военнослужещите в Служба
„Военна полиция“  19

38  За изменение на Постановление № 32 
на Министерския  съвет  от  2019  г.  за 
изменение и допълнение на Наредбата 
за  условията  и  реда  за  прилагане  на 
схеми  за  предоставяне  на  плодове  и 
зеленчуци и на мляко и млечни про-
дукти  в  учебните  заведения – Схема 
„Училищен плод“ и Схема „Училищно 
мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г.  19

39  За  одобряване  на  Тарифа  за  таксите, 
които се събират в системата на Ми-
нистерството на икономиката по Закона
за държавните такси  20

40  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за отбра-
ната и въоръжените сили на Република 
България, приет с Пос тановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г.  21

41  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  21

42  За изменение на Постановление № 138 
на  Министерския  съвет  от  2014 г.  за 
създаване на Национален съвет по де-
мографска политика към Министерския
съвет  21

43  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 67 на Министерския съвет 
от 2010 г.  за  заплатите в бюджетните
организации и дейности  23

44  За  осигуряване  на  преподаватели  по 
български език и литература в чуждес-
транни висши училища  23

45  За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет  23

46  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  вътрешните  работи  за  2019 г.  за 
финансирането  на  проекти,  свързани 
с  изпълнението  на  неотложни  мерки 
за 2019 г. за присъединяването на Ре-
публика  България  към  Шенгенското
пространство  23

47  За изменение на Устройствения правил-
ник на Държавната комисия по хазарта 
и на нейната администрация, приет с 
Постановление № 278 на Министерския
съвет от 2012 г.  24

48  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Изпълнителна 
агенция „Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“, 
приет с Постановление № 237 на Ми-
нистерския съвет от 2017 г.  24
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49  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2019 г.  25

50  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2019 г.  25

51  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска соб-
ственост, и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти, приета с 
Постановление № 316 на Министерския 
съвет от 2011 г.  26

52  За приемане на план-сметка за разходите 
по подготовката и произвеждането на 
изборите  за  членове  на  Европейския 
парламент от Република България през
2019 г.   26

53  За приемане на Устройствен правилник 
на Изпълнителна агенция „Медицински 
надзор“  26

54  За закриване на Център „Фонд за ле-
чение на деца“  26

55  За приемане на Устройствен правилник 
на  Министерството  на  здравеопаз-
ването  26

56  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  26

57  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  27

58  За изменение на Тарифата за таксите, 
събирани  от Държавната  комисия  по 
стоковите борси и тържищата, приета с 
Постановление № 299 на Министерския
съвет от 1997 г.  27

59  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за отпечатване и 
контрол върху ценни книжа, приета с 
Постановление № 289 на Министерския
съвет от 1994 г.  27

60  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  27

61  За определяне на пунктовете за упра-
вление за военно време  27

62  За приемане на Правилник за устрой-
ството и дейността на Държавно пред-
приятие  „Управление  и  стопанисване
на язовири“  27

63  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Агенцията  за 
социално подпомагане, приет с Поста-
новление № 25 на Министерския съвет
от 2003 г.  27

64  За приемане на Методика за извърш-
ване  на  индивидуална  оценка  на  по-
требностите  от  подкрепа  за  хората  с
увреждания  27

65  За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за хората с увреждания  27

66  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за издаване на 
удостоверения,  свързани  с  придобита 

професионална квалификация на тери-
торията на Република България, необ-
ходими за достъп или за упражняване 
на регулирана професия на територията 
на  друга  държава  членка,  приета  с 
Постановление № 74 на Министерския
съвет от 2011 г.  28

67  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за лова и 
опазване на дивеча, приет с Постано-
вление № 151 на Министерския съвет
от 2001 г.  28

68  За изменение и допълнение на Наредбата 
за държавните изисквания за призна-
ване на придобито висше образование 
и  завършени  периоди  на  обучение  в 
чуждестранни висши училища, приета с 
Постановление № 168 на Министерския
съвет от 2000 г.  28

69  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджетите на общините за въз-
становяване на транспортните разходи 
или на разходите за наем на педагоги-
ческите  специалисти  в  институциите 
в  системата  на  пред училищното  и
училищното образование за 2019 г.  29

70  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията, реда за получаване 
и  размерите  на  възнагражденията  на 
доброволците за обучение и за изпълне-
ние на задачи за защита при бедствия, 
приета с Постановление № 143 на Ми-
нистерския съвет от 2008 г.  29

71  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 
при  произвеждането  на  изборите  за 
членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.  30

72  За изменение на Наредбата за прилагане 
на  Класификатора  на  длъжностите  в 
администрацията,  приета  с  Постано-
вление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г.   31

73  За изменение на Постановление № 315 
на  Министерския  съвет  от  2018 г.  за 
одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г.   31

74  За изменение и допълнение на Наредбата 
за  условията и  реда  за  издаване и  за 
отнемане на разрешения за промишлена 
обработка на тютюн и за производство 
на тютюневи изделия, приета с Поста-
новление № 191 на Министерския съвет 
от 2004 г.   31

75  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  31

76  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството, приет с Постановление № 171
на Министерския съвет от 2017 г.  31
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77  За приемане на Правилник за прилагане 
на Закона за физическото възпитание
и спорта  31

78  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2019 г.  31

79  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Агенцията  за 
хората с увреждания, приет с Постано-
вление № 337 на Министерския съвет
от 2004 г.  33

80  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Агенцията  за 
държавна финансова инспекция, приет с 
Постановление № 167 на Министерския
съвет от 2006 г.  33

81  За одобряване на допълнителни разходи 
за 2019 г. за организиране и провеждане 
на апостолическото пътуване на Негово 
Светейшество папа Франциск в Бълга-
рия от 5 до 7 май 2019 г. в гр. София и
в гр. Раковски  33

82  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2019 г.  34

83  За изменение на Наредбата за осигури-
телните каси, приета с Пос тановление 
№ 89  на  Министерския  съвет  от
2001 г.  34

84  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за  елементите  на  възнаграж-
дението  и  за  доходите,  върху  които 
се  правят  осигурителни  вноски,  при-
ета  с  Постановление  № 263  на  Ми-
нистерския съвет от 1999 г.  34

85  За изменение на Постановление № 79 
на  Министерския  съвет  от  2016 г.  за 
осигуряване за безвъзмездно ползване 
на познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти  34

86  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Държавната 
агенция за метрологичен и технически 
надзор, приет с Постанов ление № 47 на
Министерския съвет от 2003 г.  35

87  За допълнение на Наредбата за опре-
деляне на условията, реда и механизма 
за функциониране на Информационната 
система за управление и наблюдение на 
средствата от Европейските структурни 
и  инвестиционни  фондове  (ИСУН)  и 
за  провеждане  на  производства  пред 
управляващите  органи  посредством 
ИСУН, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2016 г.   35

88  За приемане на Тарифа за таксите, ко-
ито се събират по Закона за лечебните 
заведения и Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки  35

89  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 
2019 г.  36

90  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2019 г.  36

91  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за
2019 г.  36

92  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  36

93  За приемане на Наредба за критериите 
за определяне на университетски бол-
ници  36

94  За изменение и допълнение на Наредбата 
за обществено осигуряване на самооси-
гуряващите се лица, българските граж-
дани на работа в чужбина и морските 
лица, приета с Постановление № 30 на 
Министерския съвет от 2000 г.  36

95  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Националния статисти-
чески институт за 2019 г.  36

96  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 2019 г. 
за  непредвидени  и/или  неотложни 
разходи за предотвратяване, овладява-
не и преодоляване на последиците от
бедствия  36

97  За приемане на Програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища
през 2019 г.  36

98  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.  36

99  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Агенцията  за 
ядрено  регулиране,  приет  с Постано-
вление № 278 на Министерския съвет
от 2013 г.  36

100  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Държавната аген-
ция  за бежанците при Министерския 
съвет, приет с Постанов ление № 59 на
Министерския съвет от 2008 г.  36

101  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
културата за 2019 г.  37

102  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.   37

103  За одобряване на допълнителен трансфер 
за Университета за национално и све-
товно стопанство – София, за 2019 г.  37

104  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за осъществяване на 
мерки за предотвратяване изоставянето 
на деца и настаняването им в институ-
ции, както и за тяхната реинтеграция, 
приета с Постановление № 181 на Ми-
нистерския съвет от 2003 г.   37
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105  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за държавните висши учи-
лища и научни организации за 2019 г.  37

106  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
семейни помощи за деца, приет с Пос-
тановление  № 139  на  Министерския
съвет от 2002 г.  38

107  За изменение и допълнение на Наредбата 
за отпускане и изплащане на паричните 
обезщетения за безработица, приета с 
Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г.  39

108  За  изменение  и  допълнение  на  Тари-
фата за таксите за социалните услуги, 
финансирани  от  държавния  бюджет, 
утвърдена  с  Постановление  № 91  на
Министерския съвет от 2003 г.   39

109  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на Българската телеграфна 
агенция за 2019 г.  39

110  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.  39

111  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  39

112  За одобряване на промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването 
за 2019 г. във връзка с увеличаване на
капитала на търговско дружество  39

113  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2019 г.  39

114  За изменение на Устройствения правил-
ник на Министерството на земеделието, 
храните и горите, приет с Постановле-
ние № 130 на Министерския съвет от
2017 г.   39

115  За приемане на Правилник за прила-
гане  на  Закона  за  предприятията  на 
социалната и солидарна икономика  40

116  За  изменение  и  допълнение  на  На-
редбата  за пенсиите и осигурителния 
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.  40

117  За изменение и допълнение на Наредбата 
за паричните обезщетения и помощи 
от държавното общест вено осигурява-
не, приета с Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2015 г.  40

118  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
икономиката за 2019 г.  41

119  За изменение и допълнение на Наредбата 
за реда за класифициране на растенията 
и веществата като наркотични, приета с 
Постановление № 293 на Министерския
съвет от 2011 г.   41

120  За отменяне на Правилника за устрой-
ството и дейността на Военна академия 
„Георги  Стойков  Раковски“,  приет  с 
Постановление № 187 на Министерския 
съвет от 2013 г.  41

121  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2019 г.  41

122  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2019 г.  41

123  За одобряване на допълнителни разходи 
по  бюджета  на  Министерския  съвет 
за  2019 г.  за  изплащане  на  държавна 
парична  награда  за  проявена  лична 
доблест при изпълнение на обществен
и граждански дълг  42

124  За одобряване на допълнителни разхо-
ди за 2019 г. по бюджета на Държавен 
фонд  „Земеделие“  за финансиране  на 
разходи  за  данък  върху  добавената 
стойност  на  общини  по  одобрени  за 
подпомагане  проекти  по  Програмата 
за  развитие  на  селските  райони  за 
периода  2007 – 2013 г.  и  2014 – 2020 г. 
и по Програмата за морско дело и ри-
барство за периода 2014 – 2020 г.  42

125  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
отбраната за 2019 г.  42

126  За  изменение  на  Устройствения  пра-
вилник на Министерството на иконо-
миката, приет с Постанов ление № 447
на Министерския съвет от 2014 г.  42

127  За приемане на Устройствен правилник 
на Дирекцията за национален строите-
лен контрол  42

128  За одобряване на допълнителни транс-
фери за 2019 г.  43

129  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 76 на Министерския съвет 
от 2014 г. за създаване на Национален 
координационен механизъм за преглед 
на проектната готовност и приоритизи-
ране на проектите в сектор „Транспорт“ 
по  Регламент  (ЕС)  № 1316/2013 г.  на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизъм за свързване
на Европа  43

130  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2019 г. 
за работа с деца и ученици от уязвими 
групи в детските градини и училищата 
и за допълнително финансиране за из-
дръжка на паралелки за придобиване 
на квалификация по защитени специал-
ности от професии и специалности от 
професии, по които е налице очакван 
недостиг от специалисти на пазара на
труда  43

131  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2019 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 2019 г., приета с Постановле-
ние  № 97  на  Министерския  съвет  от
2019 г.  44
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132  За одобряване на допълнителни транс-
фери  за  закупуване  на  познавателни 
книжки, учебници, достъп до електрон-
но четими учебници, учебни комплекти 
и учебни помагала за децата и учени-
ците в общинските детски градини и
училища за 2019 г.  44

133  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Изпълнителна 
агенция „Железопътна администрация“, 
приет с Постановление № 167 на Ми-
нистерския съвет от 2001 г.  44

134  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  44

135  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни училища 
през  2019 г.,  приета  с  Пос тановление 
№ 97  на  Министерския  съвет  от
25 април 2019 г.  46

136  За определяне на нов размер на соци-
алната пенсия за старост  46

137  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на Министерския 
съвет  и  на  неговата  администрация, 
приет с Постановление № 229 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г.  46

138  За изменение на Наредбата за единните 
държавни изисквания за придобиване 
на висше образование по специалността 
„Право“ и професионална квалификация 
„юрист“, приета с Постановление № 82 
на Министерския съвет от 2017 г.  46

139  За изменение и допълнение на Наредбата 
за медицинската експертиза, приета с 
Постановление № 120 на Министерския 
съвет от 2017 г.  46

140  За одобряване на допълнителни разходи 
за 2019 г. по бюджета на Министерството 
на културата за извършване на планов 
преглед  и  ремонт  на  моторен  кораб
„Параход Радецки“, гр. Козлодуй  46

141  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  земеделието,  храните  и  горите  за
2019 г.  46

142  За разработване на стратегическите и 
програмните документи на Република 
България за управление на средствата 
от фондовете на Европейския съюз за
програмния период 2021 – 2027 г.  46

143  За изменение и допълнение на Наредбата 
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.  46

144  За изменение и допълнение на Наредба-
та за условията и реда за регистриране 
на  цените  на  тютюневите  изделия, 
приета с Постановление № 192 на Ми-
нистерския съвет от 2004 г.  46

145  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  устройството и  дейността 
на  Министерството  на  вътрешните 
работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г.   47

146  За приемане на Наредба за намаляване 
на националните емисии на определени
атмосферни замърсители  47

147  За приемане на Наредба за антидопин-
говата дейност  47

148  За одобряване на промени по бюджета 
на  Министерството  на  регионалното 
развитие и благоустройството за 2019 г. 
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество  48

149  За изменение и допълнение на Наред-
бата за дългосрочните командировки в 
чужбина, приета с Постановление № 252
на Министерския съвет от 2000 г.   49

150  За допълнение на Наредбата за коман-
дировъчните средства при задграничен 
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.  49

151  За приемане на Правилник за дейността 
и организацията на работа на Нацио-
налния съвет за хората с увреждания, 
редa  за  признаване  на  национална 
представителност на организациите на 
и за хората с увреждания и контрола за 
спазването на критериите за национална 
представителност  49

152  За изменение и допълнение на Правил-
ника за издаване на българските лични 
документи, приет с Постановление № 13 
на Министерския съвет от 2010 г.  50

153  За одобряване на допълни тел ни разхо-
ди по бюджета на Ми нистер ството на
здравеопазването за 2019 г.  50

154  За изменение на Правилника за прила-
гане на Закона за отбраната и въоръ-
жените  сили на Република България, 
приет  с Постановление № 46  на Ми-
нистерския съвет от 2010 г.   51

155  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  51

156  За създаване на Национален координа-
ционен център за безопасно движение
по пътищата  52

157  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Ми нистерството 
на правосъдието за 2019 г.  53

158  За одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2019 г. 
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество  53

159  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни учили-
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ща през 2019 г., приета с Постановле-
ние  № 97  на  Министерския  съвет  от
2019 г.   53

160  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г. за работа с деца и ученици от 
уязвими  групи  в  детските  градини  и
училищата  53

161  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  устройството и  дейността 
на Академията на Министерството на 
вътрешните работи, приет с Постано-
вление № 339 на Министерския съвет
от 2014 г.  53

162  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет   53

163  За одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
за 2019 г. в частта на финансирането на
бюджетното салдо  53

164  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.   53

165  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  земеделието,  храните  и  горите  за 
2019 г.  за  осъществяване  на  спешна 
дезинсекционна кампания по поречието
на река Дунав  54

166  За изменение на Тарифа № 12 за так-
сите, които се събират в системата на 
Министерството на финансите по За-
кона за държавните такси, одобрена с 
Постановление № 55 на Министерския
съвет от 1993 г.  54

167  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по Национална програма „Оп-
тимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одобрена с Решение № 172 
на  Министерския  съвет  от  2019 г.  за 
одобряване  на  национални  програми
за развитие на образованието  54

168  За структурни промени в системата на
здравеопазването  54

169  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на  Министерство-
то на младежта и спорта за 2019 г.  54

170  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  55

171  За приемане на Наредба за правилна и 
безопасна техническа експлоатация и 
поддръжка на елементите за вграждане, 
филтрацията и помпите към плувните 
басейни – самостоятелни или прилежа-
щи към места за настаняване  55

172  За изменение и допълнение на Наред-
бата за административното обслужва-
не, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г.  56

173  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.  56

174  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2019 г.  56

175  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори за
2019 г.  56

176  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2019 г. във връзка 
с Механизма за бежанците в Турция  56

177  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  земеделието,  храните  и  горите  за 
2019 г.  за  предприемане  на  допълни-
телни мерки и действия по отношение 
на предотвратяване разпространението 
на заболяването Африканска чума по 
свинете на територията на Република
България  56

178  За допълнение на Постановление № 91 
на  Министерския  съвет  от  2001 г.  за 
утвърждаване  на  Списък  на  държа-
вите  и  организациите,  спрямо  които 
Република  България  прилага  забрана 
или ограничения върху продажбата и 
доставките на въоръжение и свързаното 
с  него  оборудване,  в  съответствие  с 
резолюции на Съвета за сигурност на 
ООН и решения на Европейския съюз 
и  на  Организацията  за  сигурност  и
сътрудничество в Европа  56

179  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  57

180  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на труда 
и социалната политика за 2019 г.  58

181  За изменение и допълнение на Наредбата 
за  управление  на минните  отпадъци, 
приета  с Постановление № 1  на Ми-
нистерския съвет от 2016 г.  58

182  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на съдебната власт за
2019 г.  58

183  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  58

184  За  определяне  размера  на  еднократ-
ната  помощ  за  ученици,  записани  в 
първи  клас  на  държавно  или  общин-
ско  училище,  за  покриване  на  част 
от  разходите  в  началото  на  учебната
2019/2020 година  58

185  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2019 г.  58

186  За приемане на Наредба за минималните 
изисквания за мрежова и информаци-
онна сигурност  59

187  За одобряване на допълнителен трансфер 
чрез  бюджета  на Министерството  на 
образованието и науката за Българската
академия на науките за 2019 г.  58
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188  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
семейни помощи за деца, приет с Пос-
тановление  № 139  на  Министерския
съвет от 2002 г.  60

189  За изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за функциониране 
на  Националната  система  за  ранно 
предупреждение  и  оповестяване  на 
органите  на  изпълнителната  власт  и 
населението при бедствия и за оповес-
тяване при въздушна опасност, приета с 
Постановление № 48 на Министерския 
съвет от 2012 г.   61

190  За извършване на промени на утвърде-
ните със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. мак-
симални размери на ангажиментите за 
разходи,  които  могат  да  бъдат  поети 
през 2019 г., и максимални размери на 
новите  задължения  за  разходи,  които 
могат да бъдат натрупани през 2019 г., 
по  бюджета  на  Министерството  на
околната среда и водите  62

191  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2019 г.  62

192  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2019 г.  62

193  За изменение на Наредбата за реда за 
оправомощаване на лица за проверка 
на средства за измерване, които подле-
жат на метрологичен контрол, приета с 
Постановление № 31 на Министерския
съвет от 2003 г.  62

194  За  допълнение  на  Наредбата  за  пен-
сиите и осигурителния стаж, приета с 
Постановление № 30 на Министерския 
съвет от 2000 г.  62

195  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цените 
на  лекарствените  продук ти,  приета  с 
Постановление № 97 на Министерския 
съвет от 2013 г.  62

196  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 344 на Министерския съвет 
от 2018 г. за изпълнението на държав-
ния бюджет на Република България за
2019 г.  62

197  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
за 2019 г.  62

198  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
културата за 2019 г.  63

199  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи/трансфери  за  2019 г.  за  изпла-
щане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни, общински и частни 

училища  през  2019 г.,  приета  с  Пос- 
тановление № 97 на Министерския съвет
от 2019 г.  65

200  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
социално  подпомагане,  приет  с  Пос-
тановление  № 243  на  Министерския
съвет от 1998 г.  65

201  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения  правилник  на  Държавната 
агенция за метрологичен и технически 
надзор, приет с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2003 г.  65

202  За  изменение  на  Наредбата  за  по-
сочване  на  нередности,  представ- 
ляващи  основания  за  извършване  на 
финансови  корекции,  и  процентните 
показатели  за определяне размера на 
финансовите корекции по реда на За-
кона  за  управление  на  средствата  от 
Европейските  структурни  и  инвести-
ционни  фондове,  приета  с  Постанов- 
ление № 57 на Министерския съвет от
2017 г.  67

203  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  67

204  За одобряване на допълнителен транс-
фер  по  бюджета  на  Министерството 
на икономиката за 2019 г. за Държавно 
предприятие „Управление и стопанис-
ване на язовири“  67

205  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2019 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери 
на  паричните  средства  за  физическо
възпитание и спорт  67

206  За откриване на Научноизследователски 
институт в структурата на Медицинския
университет – Пловдив  67

207  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
опазване на земеделските земи, приет с 
Постановление № 240 на Министерския
съвет от 1996 г.   67

208  За  одобряване  на  допълнителни 
трансфери  по  бюджетите  на  общи-
ните  за  2019 г.  за  финансово  осигу-
ряване  на  дейности  по  Национална 
програма  „Оптимизиране  на  вътреш-
ната  структура  на  персонала“,  одоб- 
рена  с  Решение № 172  на Министер-
ския съвет от 2019 г. за одобряване на 
национални програми  за развитие на
образованието  69

209  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджета на Министерството на 
земеделието, храните и горите за 2019 г. 
за изплащане на обезщетения за умрели/
eвтаназирани животни, унищожени су-
ровини и храни от животински произход, 
фуражи, фуражни суровини, фуражни 
добавки  и  инвентар  и  прилагане  на 
мерките за ограничаване и ликвидиране 
на заболяването Африканска чума по 
свинете на територията на Република
България  69
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210  За приемане на план-сметка за разхо-
дите по подготовката и произвеждането 
на първи и втори тур на изборите  за 
общински съветници и за кметове през
2019 г.  69

211  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2019 г.  70

212  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 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  2019 г.,  приета  с  Постановление
№ 97 на Министерския съвет от 2019 г.  71

213  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на  регионалното  развитие  и  благоу-
стройството,  приет  с  Постановление
№ 171 на Министерския съвет от 2017 г.  71

214  За  приемане  на  Правилник  за  орга-
низацията  и  дейността  на  Съвета  за
развитие на гражданското общество  71

215  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
културата  за  2019 г.  за  изплащане  на 
минимални  диференцирани  размери 
на  паричните  средства  за  физическо
възпитание и спорт  71

216  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по национални програми за
развитие на образованието  71

217  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 
при  произвеждането  на  изборите  за 
общински съветници и за кметове през
2019 г.  71

218  За изменение на Правилника за орга-
низацията и дейността на Национал-
ната  комисия  за  борба  с  трафика на 
хора, приет с Постанов ление № 49 на
Министерския съвет от 2004 г.  72

219  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  подпомагане  на 
общините  за  ремонт,  възстановяване, 
изграждане  и  довършване  на  военни
паметници  72

220  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни учили-
ща през 2019 г., приета с Постановле-
ние  № 97  на  Министерския  съвет  от
2019 г.  72

221  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на мла-
дежта и спорта за 2019 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери 
на  паричните  средства  за  физическо
възпитание и спорт  72

222  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности  по  националните  програми 
„Осигуряване  на  съвременна  образо-
вателна  среда“  и  „Без  свободен  час“, 
одобрени с Решение № 172 на Минис-
терския съвет от 2019 г. за одобряване 
на национални програми за развитие
на образованието  72

223  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството за 2019 г.  72

224  За  изменение  и  допълнение  на  Кла-
сификатора на длъжностите в служба 
„Военна информация“, приет с Поста-
новление № 170 на Министерския съвет 
от 2016 г.  72

225  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  регионалното  развитие  и  благоу-
стройството  за  2019 г.  за  изпълнение 
на Проект „Софийски околовръстен път 
в участъка от км 35+260 до км 41+340 
(от пътен възел „Цариградско шосе“ до
пътен възел „Младост“)“  72

226  За създаване на Национален съвет по 
миграция,  граници,  убежище и инте-
грация  и  приемане  на Правилник  за 
организацията  и  дейността  на  Наци-
оналния съвет по миграция, граници, 
убежище и интеграция  72

227  За приемане на Наредба за форматите 
на данните и за условията и реда за пре-
доставяне на достъп до информацията
в Единната информационна точка  72

228  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни учили-
ща през 2019 г., приета с Постановле-
ние  № 97  на  Министерския  съвет  от
2019 г.  73

229  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
Държавна агенция „Национална сигур-
ност“, приет с Постанов ление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.   73

230  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери по бюджета на Минис-
терството  на  отбраната  за  2019 г.  за 
изплащане на минимални диференци-
рани  размери  на  паричните  средства
за физическо възпитание и спорт  73

231  За преобразуване на Общинския кул-
турен институт Етнографски музей на 
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открито  „Етър“ – Габрово,  в  Регио-
нален Етнографски музей на открито
„Етър“ – Габрово  74

232  За извършване на промени на утвърде-
ния със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. мак-
симален размер на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъдат поети през 
2019 г. по бюджета на Министерството 
на  регионалното  развитие  и  благоу-
стройството за изпълнението на Проект 
„Път I-1 (Е-79) Мездра – Ботевград от
км 161+367 до км 194+122“  74

233  За приемане на Правилник за дейността, 
структурата и организацията на Държав-
на агенция „Електронно управление“  74

234  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  74

235  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
икономиката за 2019 г.  75

236  За допълнение на Правилника за прила-
гане на Закона за тютюна, тютюневите 
и  свързаните  с  тях  изделия,  приет  с 
Постановление № 39 на Министерския
съвет от 1994 г.   75

237  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 44 на Министерския съвет 
от 2019 г. за осигуряване на преподава-
тели по български език и литература в
чуждестранни висши училища  76

238  За изменение и допълнение на Наред-
бата  за  съществените  изисквания  и 
оценяване съответствието на играчки-
те, приета с Постановление № 300 на
Министерския съвет от 2010 г.  76

239  За одобряване на допълнителни разхo-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2019 г.  76

240  За създаване на Национален механизъм 
за мониторинг на борбата с корупци-
ята  и  организираната  пре стъпност, 
съдебната реформа и върховенство на 
закона и на Съвет  за  координация и
сътрудничество  76

241  За приемане на Методика за определяне
на линията на бедност за страната  76

242  За  приемане  на Наредба  за формата, 
съдържанието, сроковете, реда и начина 
за представяне на информация по чл. 8, 
ал. 1 от Закона за финансовото упра-
вление и контрол в публичния сектор  76

243  За приемане на Наредба за електрон-
ната платформа за продажба на имо-
ти – частна  държавна  собственост,  и 
на  имоти – собственост  на  търговски 
дружества с повече от 50 на сто държав-
но участие в капитала или търговски 
дружества, чиито дялове или акции са 
собственост на търговско дружество с 
повече от 50 на сто държавно участие
в капитала  77

244  За изменение и допълнение на Тарифа 
№ 14  за  таксите,  които  се  събират  в 
системата на Министерството на реги-

оналното развитие и благоустройството 
и от областните управители, приета с 
Постановление № 175 на Министерския
съвет от 1998 г.  79

245  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
финансите за 2019 г.  79

246  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2019 г.  80

247  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по национални програми за
развитие на образованието  80

248  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията, реда и правилата за 
изграждане и функциониране на смесена 
система  за  таксуване  на  различните 
категории пътни превозни средства на 
база време и на база изминато разсто-
яние,  приета  с  Пос тановление  № 285
на Министерския съвет от 2018 г.   80

249  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството
за 2019 г.  80

250  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Държавната ко-
мисия по хазарта и на нейната админи-
страция, приет с Пос тановление № 278
на Министерския съвет от 2012 г.  80

251  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на  културата,  приет  с  Постановле-
ние № 266 на Министерския съвет от
2017 г.  80

252  За приемане на Наредба за Националния
туристически регистър  81

253  За одобряване на допълнителни разхо-
ди за 2019 г. по бюджета на Държавен 
фонд  „Земеделие“  за  обезпечаване 
изпълнението на мерките, свързани с
националните доплащания  81

254  За допълнение на Постановление № 181 
на  Министерския  съвет  от  2009 г.  за 
определяне на стратегическите обекти 
и  дейности,  които  са  от  значение  за
националната сигурност  81

255  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  81

256  За приемане на Наредба за условията и 
реда за определяне на мерките за защита 
на информационните и комуникацион-
ните системи на стратегическите обекти 
от значение за националната сигурност
и за осъществяването на контрол  81

257  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2019 г.  81

258  За извършване на промени на утвърде-
ния със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. мак-
симален размер на ангажиментите за 
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разходи,  които  могат  да  бъдат  поети 
през  2019 г.  по  бюджета  на  Минис-
терството на регионалното развитие и 
благоустройството за изпълнението на 
Проект „Модернизация на Път І-1 (Е79)
„Видин – Ботевград“  81

259  За изменение и допълнение на Поста-
новление № 100 на Министерския съвет 
от 2018 г. за създаване и функциониране 
на Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане и включва-
не в образователната система на деца и 
ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст  82

260  За приемане на Устройствен правилник 
на  Министерството  на  земеделието,
храните и горите  82

261  За одобряване на допълнителни разходи 
на всички заинтере совани ведомства за 
2019 г. във връзка с Междуведомствения 
координационен механизъм за присъе-
диняване на Репуб лика България към 
Организацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие (ОИСР), създаден с 
Решение № 789 на Министерския съвет
от 2017 г.  83

262  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на финансите за 2019 г.  83

263  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.  83

264  За  допълнение  на  Наредбата  за  реда 
за  класифициране  на  растенията  и 
веществата като наркотични, приета с 
Постановление № 293 на Министерския
съвет от 2011 г.  83

265  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за съставяне 
на  списък  на  медицинските  изделия 
по чл. 30а от Закона за медицинските 
изделия и за определяне на стойност-
та, до която те се заплащат, приета с 
Постановление № 364 на Министерския
съвет от 2011 г.  83

266  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2019 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери 
на  паричните  средства  за  физическо
възпитание и спорт  84

267  За изменение и допълнение на Правил-
ника за устройството и организацията 
на работа на органите на медицинската 
експертиза и на регионалните картотеки 
на медицинските експертизи, приет с 
Постановление № 83 на Министерския
съвет от 2010 г.  84

268  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2019 г.  84

269  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  84

270  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2019 г.  84

271  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.  85

272  За одобряване на допълнителни трансфе-
ри по бюджетите на общините за 2019 г. 
за финансово осигуряване на дейности 
по националните програми „Заедно в 
грижата за ученика“, „Информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ) 
в системата на предучилищното и учи-
лищното образование“ и „Иновации в 
действие“, одобрени с Решение № 172 
на  Министерския  съвет  от  2019 г.  за 
одобряване  на  национални  програми
за развитие на образованието  85

273  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  устройството и  дейността 
на  Министерството  на  вътрешните 
работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г.  85

274  За изменение и допълнение на Постано-
вление № 382 на Министерския съвет от 
2015 г. за приемане на План за развитие
на въоръжените сили до 2020 г.   86

275  За определяне на размера на линията
на бедност за страната за 2020 г.  87

276  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.  87

277  За приемане на Методика за определяне 
на  минималния  размер  на  концеси-
онното  възнаграждение  за  морските 
плажове – обекти на концесия, по реда 
на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устрой-
ството на Черноморското крайбрежие  88

278  За извършване на промени на утвърде-
ните със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. мак-
симални размери на новите задължения 
за разходи, които могат да бъдат натру-
пани през 2019 г. от Министерството на
туризма  89

279  За изменение и допълнение на Правил-
ника за издаване на българските лични 
документи, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2010 г.  89

Поправка  92
280  За изменение и допълнение на Наредбата 

за трудовите и непосредствено свързани 
с тях отношения между членовете на 
екипажа и на обслужващия персонал 
на кораба и корабопритежателя (загл. 
доп. – ДВ,  бр. 19  от  2018 г.),  приета  с 
Постановление № 226 на Министерския
съвет от 2003 г.   89
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281  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г. за изплащане на допълнително 
възнаграждение за постигнати резултати 
от труда на директорите на общинските 
детски  градини,  училища,  центрове 
за подкрепа  за личностно развитие и 
центрове  за  специална образователна
подкрепа  89

282  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2019 г.  91

283  За изменение и допълнение на Методи-
ката за изчисляване на инфраструктур-
ните такси, събирани от управителя на 
железопътната инфраструктура, приета 
с Постановление № 92 на Министерския
съвет от 2012 г.  91

284  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 2019 г. 
за  непредвидени    и/или  неотложни 
разходи за предот вратяване, овладява-
не и преодоляване на последиците от
бедствия  92

285  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Изпълнителната 
агенция по горите, приет с Постановле-
ние № 173 на Министерския съвет от
2011 г.  92

286  За приемане на Наредба за правилата и 
нормите за проектиране, разполагане и 
демонтаж на електронни съобщителни
мрежи  92

287  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за
2019 г.  92

288  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за чужден-
ците  в  Република  България,  приет  с 
Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2011 г.  93

289  За изменение и допълнение на норма-
тивни актове на Министерския съвет  93

290  За одобряване на допълнителни разхо-
ди за 2019 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.  93

291  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2019 г.  93

292  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2019 г.  93

293  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по Национална програма „Оп-
тимизиране на вътрешната структура на 

персонала“, одобрена с Решение № 172 
на  Министерския  съвет  от  2019 г.  за 
одобряване  на  национални  програми
за развитие на образованието  93

294  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Министерството 
на здравеопазването, приет с Постано-
вление № 55 на Министерския съвет от
2019 г.  93

295  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2019 г.  95

296  За изменение на Постановление № 210 
на  Министерския  съвет  от  2019 г.  за 
приемане на план-сметка за разходите 
по  подготовката  и  произвеждането 
на първи и втори тур на изборите  за 
общински  съветници  и  кметове  през
2019 г.  95

297  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2019 г.  95

298  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2019 г.  95

299  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за
2019 г.  95

300  За одобряване на допълнителни транс-
фери за покриване на неизпълнението 
на приходите по бюджета на съдебната
власт за 2019 г.  95

301  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни учили-
ща през 2019 г., приета с Постановле-
ние  № 97  на  Министерския  съвет  от
2019 г.  95

302  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 2019 г.  95

303  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности  по  националните  програми 
„Осигуряване на съвременна образова-
телна среда“ и „Иновации в действие“, 
одобрени с Решение № 172 на Минис-
терския съвет от 2019 г. за одобряване 
на национални програми  за развитие
на образованието  96

304  За  приемане  на  Наредба  за  провеж-
дане  на  конкурсите  и  подбора  при 
мобилност  на  държавни  служители 
и за създаване на Портал за работа в 
държавната администрация  97
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305  За структурни промени в системата на
здравеопазването  97

306  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.  97

307  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  за изплащане на 
стипендии по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни, общински и частни учили-
ща през 2019 г., приета с Постановле-
ние  № 97  на  Министерския  съвет  от
2019 г.  97

308  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 
помощ на „Многопрофилна болница за 
активно лечение – Христо Ботев“ – АД, 
гр. Враца, и на „Многопрофилна бол-
ница  за  активно  лечение – Проф.  д-р
Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч  97

309  За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират от Българ-
ския институт по метрология, приета с 
Постановление № 95 на Министерския 
съвет от 2013 г.   97

310  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2019 г.  97

311  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджета на Министерството 
на  земеделието,  храните  и  горите  за 
2019 г.  за  предприемане  на  допълни-
телни мерки и действия по отношение 
на предотвратяване разпространението 
на заболяването Афри канска чума по 
свинете на територията на Република
България  97

312  За изменение и допълнение на Наред-
бата за условията и реда за управление 
на средствата от Фонда за безопасност 
на движението, приета с Постановле-
ние № 172 на Министерския съвет от
2011 г.   97

313  За одобряване на промени по бюджета 
на  Министерството  на  отбраната  за 
2019 г. във връзка с увеличаване капи-
тала на търговско дружество  97

314  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми по бюджета на Министерския 
съвет за 2019 г.  97

315  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на икономиката за 2019 г.  97

316  За одобряване на допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2019 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 2019 г., приета с Поста-
новление № 97 на Министерския съвет
от 2019 г.  97

317  За  отменяне  на  Наредбата  за  реда  и 
начина  за  определяне  в  Патентното 
ведомство на марка като общественоиз-
вестна и марка, ползваща се с известност 
на територията на Република България, 
приета с Постановление № 229 на Ми-
нистерския съвет от 2007 г.  97

318  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на отбраната за 2019 г.  97

319  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
икономиката за 2019 г.  97

320  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2019 г.  97

321  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 2019 г.  99

322  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по Национална програма „Оп-
тимизиране на вътрешната структура на 
персонала“, одобрена с Решение № 172 
на  Министерския  съвет  от  2019 г.  за 
одобряване  на  национални  програми
за развитие на образованието  99

323  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2019 г.  99

324  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 2019 г.  99

325  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на финансите за 2019 г.  99

326  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
отбраната за 2019 г.  99

327  За извършване на промени на утвър-
дените  с  чл. 22,  ал. 3  от  Закона  за 
държавния бюджет на Република Бъл-
гария за 2019 г. показатели по бюджета 
на  Министерството  на  регионалното
развитие и благоустройството  99
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328  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството
за 2019 г.  99

329  За одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството
за 2019 г.  99

330  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2019 г.  99

331  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми по бюджета на Министерство-
то  на  транспорта,  информационните
технологии и съобщенията за 2019 г.  99

332  За  приемане  на  график  за  използва-
не  на  Централизираната  елект ронна 
платформа  по  чл. 39а,  ал. 1  от  Зако-
на за обществените поръчки  99

333  За одобряване на допълнителни разходи
за 2019 г.  99

334  За изменение и допълнение на Тарифата 
за таксите, които се събират по Закона за 
хазарта, приета с Постановление № 289
на Министерския съвет от 2012 г.  99

335  За одобряване на вътрешнокомпенсира-
ни промени на утвърдените разходи по 
области на политики/бюджетни програ-
ми по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството за 2019 г.  99

336  За  одобряване  на  допълнителни  раз-
ходи  по  бюджета  на Министерството 
на  регионалното  развитие  и  благо-
устройството за 2019 г. за изграждане
на Автомагистрала „Хемус“  99

337  За изменение и допълнение на Правил-
ника за прилагане на Закона за собстве-
ността  и  ползването  на  земеделските 
земи, приет с Пос тановление № 74 на
Министерския съвет от 1991 г.  100

338  За приемане на Наредба за концесиите 
за добив на минерална вода  100

339  За одобряване на допълнителен трансфер 
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2019 г.  100

340  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2019 г.  100

341  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2019 г.  100

342  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за
2019 г.  100

343  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г. за компенсиране на безплатния 
транспорт на деца и ученици по чл. 283, 
ал. 2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование  100

344  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на икономиката за 2019 г.  100

345  За извършване на промени на утвърде-
ните със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. мак-
симални размери на ангажиментите за 
разходи и нови задължения за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2019 г. 
по  бюджета  на  Държавна  агенция 
„Държавен  резерв  и  военновременни
запаси“  100

346  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
транспорта,  информационните  техно-
логии и съобщенията за 2019 г.  101

347  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
транспорта,  информационните  техно-
логии и съобщенията за 2019 г.  101

348  За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.  101

349  За одобряване на допълнителни транс-
фери  по  бюджетите  на  общините  за 
2019 г.  за  финансово  осигуряване  на 
дейности по национални програми за
развитие на образованието  101

350  За определяне размера на минималната
работна заплата за страната  101

351  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на външните работи за 2019 г.  101

352  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на  земеделието,  храните  и  горите  за
2019 г.  101

353  За извършване на промени на утвърде-
ните със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. мак-
симални размери на ангажиментите за 
разходи,  които  могат  да  бъдат  поети 
през  2019 г.,  и  максимални  размери 
на  новите  задължения  за  разходи, 
които могат да бъдат натрупани през 
2019 г., по бюджета на Министерство-
то на земеделието, храните и горите  101

354  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на външните работи за 2019 г.  101

355  За  одобряване  на  допълнителни 
трансфери  по  бюджета  на  Минис-
терството  на  земеделието,  храните 
и  горите  за  2019 г.  за  доставка  на 
ваксина срещу болестта заразен ноду-
ларен  дерматит  по  едрите  преживни
животни  101
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356  За изменение на Постановление № 232 
на  Министерския  съвет  от  2019 г.  за 
извършване на промени на утвърдения 
със Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2019 г. максимален 
размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2019 г. 
по бюджета на Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството 
за  изпълнението  на  Проект  „Път  І-1 
(Е-79) Мездра – Ботевград от км 161+367
до км 194+122“  101

357  За одобряване на допълнителни транс-
фери по бюджетите на общини за 2019 г. 101

358  За одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
за 2019 г. в частта на финансирането на
бюджетното салдо  101

359  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политика/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството
на енергетиката за 2019 г.  101

360  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по области на политики/бюджетни про-
грами по бюджета на Министерството 
на културата за 2019 г.  101

361  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
външните работи за 2019 г.  101

362  За извършване на промени на утвърде-
ните със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. мак-
симални размери на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъдат поети през 
2019 г., по бюджета на Министерството
на отбраната  101

363  За изменение и допълнение на Наред-
бата за финансирането на институци-
ите  в  системата  на  предучилищното 
и  училищното  образование,  приета  с 
Постановление  № 219  Министерския
съвет от 2017 г.   101

364  За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет  101

365  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на 
културата  за  2019 г.  за  изплащане  на 
държавни парични награди за особени 
заслуги  към  българската  държава  и
нацията  101

366  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2019 г.  101

367  За одобряване на допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2019 г.  101

368  За одобряване на вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи 
по  области  на  политики/бюджетни 
програми  по  бюджета  на  Министер-
ството на здравеопазването за 2019 г.   101

369  За изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на Държавна аген-

ция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2004 г.  101

370  За приемане на Тарифа за таксите, които 
се събират за преминаване и ползване
на републиканската пътна мрежа  101

371  За изменение и допълнение на Постанов-
ление № 382 на Министерския съвет от 
2015 г. за приемане на план за развитие
на въоръжените сили до 2020 г.  101

375  За приемане на Правилник за орга-
низацията и дейността на Съвета по
киберсигурността  102

376  За  изменение  и  допълнение  на  Пра-
вилника  за  прилагане  на  Закона  за 
държавната собственост, приет с Поста-
новление № 254 на Министерския съвет
от 2006 г.  102

ПРОГРАМИ

На  мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни, общински и частни
училища през 2019 г.  36

ПРАВИЛНИЦИ

За  прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари  3

За  устройството  и  дейността  на  Нацио-
налния  институт  по  метеорология  и
хидрология  6

Устройствен  правилник  на  Изпълнителна
агенция „Медицински  надзор“  26 

Устройствен правилник на Министерството
на здравеопазването  26

Поправка  30
За  устройството и дейността на Държавно 

предприятие „Управление и стопанисване
на язовири“  27

За  прилагане на Закона за хората с увреж-
дания  27

За  прилагане  на  Закона  за  физическото
възпитание и спорта  31

За  прилагане на Закона за предприятията на
социалната и солидарна икономика  40

Устройствен правилник на Дирекцията за
национален строителен контрол  42

За  дейността и организацията на работа на 
Националния съвет за хората с уврежда-
ния, редa за признаване на национална 
представителност на организациите на 
и за хората с увреждания и контрола за 
спазването на критериите за национална
представителност  49

За  организацията и дейността на Съвета за
развитие на гражданското общество  71

За  дейността, структурата и организация-
та на Държавна агенция „Електронно
управление“  74

Устройствен правилник на Министерството
на земеделието, храните и горите  82

За  организацията и дейността на Съвета
по киберсигурността  102
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МЕТОДИКИ

За  извършване на индивидуална оценка на 
потребностите от подкрепа за хората с
увреждания  27

За  определяне на линията на бедност за
страната  76

За  определяне на минималния размер на 
концесионното възнаграждение за мор-
ските  плажове – обекти  на  концесия, 
по реда на чл. 8,  ал. 2 и  3 от Закона 
за  устройството  на  Черноморското
крайбрежие  88

НАРЕДБИ

За  външните експерти при предварителен
контрол на обществени поръчки  17

За  дейностите и задачите по отбранително-
мобилизационна подготовка и условията
и реда за тяхното осъществяване  17

За  критериите  за определяне на универ-
ситетски болници  36

За  намаляване на националните емисии на 
определени атмосферни замърсители  47

За  антидопинговата дейност  47
За  правилна и безопасна техническа екс-

плоатация и поддръжка на елементите за 
вграждане, филтрацията и помпите към 
плувните басейни – самостоятелни или
прилежащи към места за настаняване  55

За  минималните изисквания за мрежова
и информационна сигурност  59

За  форматите на данните и за условията 
и реда за предоставяне на достъп до 
информацията в Единната информаци-
онна точка  72

За  формата, съдържанието, сроковете, реда 
и начина за представяне на информация 
по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово-
то управление и контрол в публичния
сектор  76

За  електронната платформа за продажба на 
имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски 
дружества с повече от 50 на сто държав-
но участие в капитала или търговски 
дружества, чиито дялове или акции са 
собственост на търговско дружество с 
повече от 50 на сто държавно участие
в капитала  77

За  Националния туристически регистър  81
За  условията  и  реда  за  определяне  на 

мерките  за  защита  на  информацион-
ните и комуникационните системи на 
стратегическите обекти от значение за 
националната сигурност и за осъщест-
вяването на контрол  81

За  правилата и нормите за проектиране, 
разполагане и демонтаж на електронни
съобщителни мрежи  92

За  провеждане на конкурсите и подбора 
при мобилност на държавни служители 
и за създаване на Портал за работа в 
държавната администрация  97

За  концесиите за добив на минерална 
вода  100

ТАРИФИ

За  таксите, които се събират в системата 
на Министерството на икономиката по
Закона за държавните такси  20

По  която партиите, коалициите и инициа-
тивните комитети заплащат предизбор-
ните предавания по Българската наци-
онална телевизия и Българското нацио-
нално радио и техните регионални цен-
трове при произвеждането на изборите 
за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.  30

За  таксите,  които  се  събират  по  Закона 
за  лечебните  заведения  и  Закона  за 
трансплантация  на  органи,  тъкани  и
клетки  35

По  която  партиите,  коалициите  и  ини-
циативните  комитети  заплащат пред- 
изборните предавания по Българската 
национална  телевизия  и  Българското 
национално радио и техните регионал-
ни  центрове  при  произвеждането  на 
изборите за общински съветници и за
кметове през 2019 г.  71

За  таксите, които се събират за премина-
ване  и  ползване  на  републиканската
пътна мрежа  101

РЕШЕНИЯ

951  За определяне на спечелилия конкурса 
участник  за  концесионер  на  морски   
плаж  „Балчик – централен“,  община 
Балчик, област Добрич  1

952  За определяне на спечелилия конкурса 
участник за концесионер на морски плаж 
„Слънчев  бряг – централен“,  община
Несебър, област Бургас  1

959  За утвърждаване на Списък на репуб-
ликанските  пътища,  за  приемане  на 
Списъка на републиканските пътища, 
за които се събира такса за ползване 
на  пътната  инфраструктура – винетна 
такса, и за определяне на съоръжение, 
за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 
от Закона за пътищата за ползване на 
отделно съоръжение по републикански-
те пътища  3

42  За приемане на Отчет за изпълнението 
на  Националната  статистическа  про-
грама и за дейността на Националния 
статистически институт през 2018 г. и 
за приемане на Националната статис-
тическа програма за 2019 г.  17

46  За признаване на Сдружение „Съюз на 
военноинвалидите  и  военнопострада-
лите“  за  представителна  организация
на национално равнище  11

58  За признаване на Кооперация „Наци-
онална  потребителна  кооперация  на 
слепите в България“ за представителна 
организация  на  национално  равни-
ще в Националния съвет за хората с
увреждания  13
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85  За изменение и допълнение на Решение 
№ 619 на Министерския съвет от 2009 г. 
за приемане Списък на регулираните
професии в Република България  18

94  За даване на разрешение за частично 
прехвърляне на правата и задълженията, 
произтичащи от Решение № 814 на Ми-
нистерския съвет от 2015 г. за издаване 
на разрешение за търсене и проучване 
на  нефт  и  природен  газ – подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Зако-
на за подземните богатства, в площта 
„Блок  1-14  Силистар“,  разположена  в 
континенталния шелф и в изключител-
ната икономическа зона на Република 
България в Черно море, и прехвърлени 
съгласно  Решение  № 222  на  Минис-
терския  съвет от  2017 г.  за  даване на 
разрешение за прехвърляне изцяло на 
правата и задълженията, произтичащи 
от  Решение  № 814  на  Министерския
съвет от 2015 г.  18

146  За продължаване 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  24

157  За приемане на отчета за дейността на 
Управителния  съвет  на Националния 
компенсационен  жилищен  фонд  за
2018 г.  26

160  За  издаване  на  разрешение  за  търсе-
не  и  проучване  на  нефт  и  природен 
газ – подземни  богатства  по  чл. 2, 
ал. 1,  т. 3  от  Закона  за  подземните 
богатства, в площта „Блок 1-25 Враца-
запад“, разположена на територията на
Северозападна България  26

177  За приемане на Списък на  защитени 
зони за опазване на дивите птици и на 
Списък на защитени зони за опазване 
на  природните  местообитания  и  на
дивата флора и фауна  29

213  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 6  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – скалнооблицовъчни материали, 
от находище „Енджи-север“, разполо-
жено в землището на с. Горна Креме-
на, община Мездра, област Враца, на
„Маронас“ – ООД, Враца  34

220  За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните бо гатства – скал-
нооблицовъчни  мате риали – гнайси, 
от находище „Покрован“, разположено 
в  землището  на  с. Пок рован,  общи-
на  Ивайловград,  област  Хас ково,  на
„ГНАЙС и КО“ – ООД, Ивайловград  34

249  За създаване на ново населено място
в община Пещера, област Пазарджик  40

353  За обявяване на 29 юни за ден на бе зопас -
ността на движението по пътищата  50

391  За приемане проект на Актуализирана 
политика в областта на електронните 
съобщения  на  Република  България
2019 – 2022 г.  55

397  За признаване на Сдружение „Нацио-
нална асоциация на хората с придобити 
увреждания“ за национално представи-
телна организация  55

443  За изменение и допълнение на Решение 
№ 619 на Министерския съвет от 2009 г. 
за приемане Списък на регулираните
професии в Република България  61

454  За  предоставяне  на  концесия  за  до-
бив  на  подземни  богатства  по  чл. 2, 
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните бо-
гатства – скално облицовъчни материа-
ли – варовици, от находище „Требежа“, 
разположено в землището на с. Горна 
Кремена, община Мездра, област Враца, 
на „Булстоун“ – ЕООД, гр. Враца  62

476  За непризнаване на Български съюз на 
частните предприемачи „Възраждане“ 
за представителна организация на ра-
ботодателите на национално равнище  63

479  За приемане на Списък на иновативните
училища в Република България  63

483  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни  материали – пясъ-
ци,  от  находище  „Старо  Оряхово  3“, 
разположено в землището на с. Старо 
Оряхово, община Долни чифлик, област 
Варна, на „ЕСКАНА“ – АД, гр. Варна  64

484  За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – строи-
телни материали – пясъци и чакъли, от 
находище „Гарговското“, разположено 
в землището на с. Славовица, община 
Долна Митрополия, област Плевен, на 
„Огнеупорни глини“ – АД, гр. Плевен  64

485  За  откриване  на  производство  за  из-
даване  на  разрешение  за  търсене  и 
проучване на нефт и природен газ – под-
земни  богатства  по  чл. 2,  ал. 1,  т. 3 
от Закона за подземните богатства, в 
площта „Блок 1-26 Тервел“, разположена 
в изключителната икономическа зона 
на Република България в Черно море, 
и  за  уведомление  за  предоставяне на
разрешение чрез конкурс  64

511  За определяне на спечелилия конкурса 
участник  за  концесионер  на  морски 
плаж „Къмпинг Черноморец“, община
Созопол, област Бургас  69

512  За определяне на спечелилия конкурса 
участник за концесионер на морски плаж 
„Поморие-изток“,  община  Поморие,
област Бургас  69

518  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 2  от  Закона  за  подземните  богат-
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ства – неметални полезни изкопаеми – 
индустриални минерали – глауконитова 
суровина, от находище „Дълбоки дол“, 
участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“, 
разположено в землището на с. Буко- 
вец, община Бяла Слатина, област Вра-
ца, на „Симекс“ – ЕООД, Криводол  69

536  За  изменение  и  допълнение  на  На-
ционалния  план  за  разпределение  на 
радиочестотния спектър, приет с Реше-
ние № 545 на Министерския съвет от
2004 г.   73

544  За предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 
от Закона за подземните богатства – не-
метални полезни изкопаеми – индустри-
ални минерали – каолинова суровина и 
кварцов пясък в каолиновата суровина, 
от находище „Златен дол“, участъци „ІІ“ 
и „ІІІ“, община Ветово, област Русе, на 
„ВАТИЯ КВАРЦ“ – АД, София  74

661  За признаване на Сдружение „Българска 
асоциация за рекреация, интеграция и 
спорт“ (БАРИС) за национално пред-
ставителна организация  89

690  За  предоставяне  на  концесия  за  до-
бив  на  подземни  богатства  по  чл. 2, 
ал. 1,  т. 6  от  Закона  за  подземните 
богатства – скално облицовъчни  мате-
риали – гнайси, от находище „Ореше“, 
участъци „Северен“ и „Южен“, разполо-
жено в землището на с. Ореше, община 
Гърмен, област Благоевград, на „СТОУН
ФИЛС“ – ООД, с. Гърмен  93

702  За откриване на процедура за възлагане 
на концесия за морски плаж „Сарафово“, 
община Бургас, област Бургас  94

703  За откриване на процедура за възлагане 
на концесия за морски плаж „Дяволска 
река  1“,  община  Приморско,  област
Бургас  94

704  За откриване на процедура за възлагане 
на концесия за морски плаж „Каваци-
юг“, община Созопол, област Бургас  94

713  За приемане на Списък със защитените 
детски градини и защитените училища
в Република България  96

719  За откриване на процедура за възлагане 
на концесия за морски плаж „Примор-
ско-юг“,  община  Приморско,  област
Бургас  97

720  За откриване на процедура за възлагане 
на концесия за морски плаж „Лозенец“, 
община Царево, област Бургас  97

721  За приемане на Списък на средищните 
детски градини и училища в Република 
България  97

723  За откриване на процедура за възлагане 
на концесия за морски плаж „Краймо-
рие“, община Бургас, област Бургас  97

740  За  откриване  на  процедура  за  въз-
лагане  на  концесия  за  морски  плаж 
„Варна – централен“,  община  Варна,
област Варна  99

767  За откриване на процедура за възлага-
не на концесия за морски плаж „Гра-
дина – Централен“ – част  2,  община
Созопол, област Бургас  100

768  За предоставяне на концесия за добив 
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5  от  Закона  за  подземните  богат-
ства – строителни  материали – варо-
вици,  от  находище  „Хитрино-4“,  раз-
положено  в  землището  на  с. Сливак, 
община  Хитрино,  област  Шумен,  на 
„Автомагистрали – Черно море“ – АД,
Шумен  100

769  За откриване на процедура за възлагане 
на концесия за морски плаж „Елените“,
община Несебър, област Бургас  100

780  За  констатиране  на  неизпълнение  на 
условията за влизането в сила на До-
говор за предоставяне на концесия за 
добив на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1,  т. 5  от  Закона  за  подземните 
богатства – строителни  материали –  
варовици, от находище „Свети Иван“, 
разположено  в  землището  на  с.  Гара 
Орешец, община Димово, област Видин, 
сключен на 28 февруари 2013 г. между 
Министерския  съвет  на  Република 
България, представляван от министъра 
на икономиката, енергетиката и тури-
зма, и „Трафик инженеринг“ – ЕООД,
гр. София  101

785  За отказ за предоставяне на концесия 
за  добив  на  подземни  богатства  по 
чл. 2, ал. 1,  т. 6 от Закона за подзем-
ните  богатства – скалнооблицовъчни 
материали – монцогабро, от находище 
„Бъзговец“, разположено в землището 
на с. Кладница, община Перник, област 
Перник  101

798  За определяне на дните за религиозни 
празници  на  вероизповеданията,  раз-
лични от източноправославното, през
2020 г.  102

801  За  откриване  на  процедура  за  въз-
лагане  на  концесия  за  морски  плаж 
„Равда – Олимпийски надежди“, община
Несебър, област Бургас  102

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Алжирската 
демократична и народна република за 
взаимно освобождаване от изискванията 
за притежаване на визи за краткосроч-
но  пребиваване  на  притежателите  на
дипломатически и служебни паспорти  14
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Между Европейската  инвестиционна банка
и правителството на Република Бълга-
рия за вноска във Фонда на Инициатива-
та за икономическа устойчивост  94

МЕМОРАНДУМИ

За  сътрудничество  в  областта  на  евро-
пейската интеграция и подобряване на 
връзките с НАТО между правителството 
на  Република  България  и  Съвета  на
министрите на Босна и Херцеговина  40

ПРОГРАМИ

За  сътрудничество  в  областта  на  обра-
зованието  и  културата  между  прави-
телството  на  Република  България  и 
правителството на Корейската народ-
нодемократична република за периода 
2019 – 2022 г.  62

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2008 г. за условията и реда за 
атестиране на дипломатическите слу-
жители  81

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между правителството на Република Бъл-
гария и кабинета на министрите на Ук-
райна за сът рудничество при бедствия  20

Между  Република  България  и  Република 
Македония за сътрудничество при бед-
ствия  37

Между правителството на Република Бълга-
рия и Федералния съвет на Конфедера-
ция Швейцария за полицейско сътруд-
ничество в борбата с престъпността  95

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-433 от 2017 г. за професионал-
ното обучение на служителите от Ми-
нистерството на вътрешните работи  2

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ I-181 от  2002 г.  за регистрацията и 
отчета на моторните превозни средства, 
собственост на чуждестранни физически
и юридически лица  8

За  приемане  на  курсанти,  студенти  и 
докторанти  в Академията  на Минис-
терството  на  вътрешните  работи  за
учебната 2019/2020 г. (№ 8121з-84)  12

За  определяне на реда за вза имодействие 
по обмен на информация, анализиране 
на пътнотранспортните произшествия с 
участие на деца и набелязване на мерки 
за тяхното ограничаване и намаляване
на последствията (№ 8121з-194)  19

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Із-575 от 2011 г. за условията и реда 

за провеждане на курсове за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие  21

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-920  от  2017 г.  за  условията  и 
реда  за  изплащане  на  обезщетенията 
по глава единадесета от Закона за Ми-
нистерството на вът решните работи  28

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъщест-
вяване  на  държавен  противопожарен
контрол  33

За  допълнение  на  Наредба  № 8121з-1010 
от 2015 г. за униформеното облекло и 
работното облекло за служебно полз-
ване в Министерството на вътрешните
работи  34

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-344  от  2014 г.  за  назначаване 
на държавна служба в Министерството
на вътрешните работи  44

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, от-
чет, спиране от движение и пускане в 
движение, временно отнемане, прекра-
тяване и възстановяване на регистра-
цията на моторните превозни средства 
и ремаркета, теглени от тях, и реда за 
предоставяне на данни за регистрира-
ните пътни превозни средства  47

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Iз-2539  от  2012 г.  за  определяне 
максималния  размер  на  контролните 
точки, условията и реда за отнемането 
и  възстановяването  им,  списъка  на 
нарушенията,  при  извършването  на 
които от наличните контролни точки 
на водача, извършил нарушението, се 
отнемат точки съоб разно допуснатото 
нарушение, както и условията и реда за 
издаване на разрешение за провеждане 
на допълнително обучение  58

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-904  от  2015 г.  за  определяне 
на  условията  и  реда  за  предоставяне 
на безплатна храна на служителите на 
Министерството на вътрешните работи 
за извършване на дейности,  свързани 
със специфичния характер на труда на 
служителите, и на ободряващи напитки 
на  служителите,  полагащи  труд  през
нощта от 22,00 до 6,00 ч.  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  77

За  условията  и  реда  за  изплащане  на 
допълнителни възнаграждения на дър-
жавните служители за научна степен, 
за  полагане  на  труд  през  нощта  от 
22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на 
официални празници и за времето на
разположение (№ 8121з-1059)  78

За  условията, реда и максималните размери 
за изплащане на допълнително възна-



БРОЙ  10 2     СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 019   Г.   С ТР.   81   

граждение за изпълнение на специфич-
ни служебни дейности на държавните
служители в МВР (№ 8121з-1060)  78

За  условията  и  реда  за  предоставяне  на 
данни  от  регистъра  по  чл. 95а,  ал. 2 
от Закона за оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите
изделия (№ 8121з-1277)  88

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8121з-1225  от  2017 г.  за  видовете 
обекти  по  чл. 23,  ал. 1  от  Закона  за 
противодействие на тероризма, чиито 
собственици и ползватели разработват 
и прилагат мерки за противодействие 
на тероризма, минималните изисквания 
към тези мерки и реда за упражняване
на контрол  89

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, от-
чет, спиране от движение и пускане в 
движение, временно отнемане, прекра-
тяване и възстановяване на регистра-
цията на моторните превозни средства 
и ремаркета, теглени от тях, и реда за 
предоставяне на данни за регистрира-
ните пътни превозни средства  97

ИНСТРУКЦИИ

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ 8121з-1415 от 2015 г. за реда и органи-
зацията за осъществяване на дейността 
по  охрана  на  обекти  по  чл. 14,  ал. 2, 
т. 4  от  Закона  за Министерството  на
вътрешните работи  6

За  условията и реда за осъществяване на 
водолазна  дейност  от  полицейските 
органи  и  органите  за  пожарна  безо-
пасност  и  защита  на  населението  в 
Министерството на вът решните работи
(№ 8121з-33)  8

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ 8121з-1276 от 2018 г. за реда и орга-
низацията за издаване на документи и 
удостоверения по Закона за влизането, 
пребиваването  и  напускането  на  Ре-
публика  България  на  гражданите  на 
Европейския съюз, които не са българ-
ски граждани, и членовете на техните
семейства  65

За  отменяне  на Инст рукция № Iз-507  от 
2008 г. за осъществяване на прием на 
граждани  и  подкрепа  на  жертви  на 
престъпления в структурите на Минис-
терството на вътрешните работи  73

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването 
на общия дял на енергията от възобно-
вяеми  източници  в  брутното  крайно 

потребление на енергия и потреблението 
на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта  23

За  условията  и  реда  за  извършване  на 
проверка за енергийна ефективност на 
отоплителните инсталации с водогрейни 
котли 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 усло-
вията и реда за създаване, поддържане 
и ползване на базата данни по чл. 52 
от Закона за енергийната ефективност
(№ Е-РД-04-1)  26

За  условията  и  редa  за  извършване  на 
оценка  на  енергийните  спестявания, 
реализирани в резултат на изпълнени 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност при производството, пре-
носа и разпределението на  енергия и
за потвърждаването им (№ Е-РД-04-2)  40

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16-334  от  2007 г.  за  топлоснабдя-
ването  74

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОГОВОРИ

За  изменение и допълнение на Национал-
ния рамков договор за медицинските 
дейности между Националната здравно-
осигурителна каса и Българския лекар-
ски съюз за 2018 г. (№ РД-НС-01-1-2)   4

За  изменение  и  допълнение  на  Наци-
оналния  рамков  договор  за  дентал-
ните  дейности  между  Националната 
здравноосигурителна  каса  и  Българ-
ския  зъболекарски  съюз  за  2018 г.
(№ РД-НС-01-2-3)  10

За  изменение и допълнение на Национал-
ния рамков договор за медицинските 
дейности между Националната здравно-
осигурителна каса и Българския лекар-
ски съюз за 2018 г. (№ РД-НС-01-1-3)  15

За  изменение  и  допълнение  на  Наци-
оналния  рамков  договор  за  дентал-
ните  дейности  между  Националната 
здравноосигурителна  каса  и  Българ-
ския  зъболекарски  съюз  за  2018 г.
(№ РД-НС-01-2-4)  23

За  изменение и допълнение на Национал-
ния рамков договор за медицинските 
дейности между Националната здравно-
осигурителна каса и Българския лекар-
ски съюз за 2018 г. (№ РД-НС-01-1-4)   51

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство меж ду Министерство-
то на здравеопазването на Република 
България и Министерството на здравео-
пазването на Черна гора за сътрудни-
чество в област та на здравеопазването
и медицинската наука  96
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ПЛАНОВЕ

За  сътрудничество между Министерство-
то на здравеопазването на Република 
България  и Министерството  на  здра-
веопазването на Република Македония
за периода 2019 – 2021 г.  14

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение  и  допълнение  на  Устрой-
ствения  правилник  на  регионалните
здравни инспекции  26

За  отменяне на Правилника за дейността 
и организацията на работа на Център
„Фонд за лечение на деца“   26

За  условията и реда за работа на Етичната 
комисия  за  клинични  изпитвания  по 
Закона  за  лекарствените  продукти  в
хуманната медицина  35

За  изменение на Правилника  за  органи-
зацията и дейността на Висшия съвет
по фармация  68

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Наци-
оналния център по обществено здраве
и анализи  82

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника  за  устройството  и  дейността  на 
Националния център по радиобиология
и радиационна защита  89

За  изменение и допълнение на Правилника 
за условията и реда за работа на Етич-
ната комисия за клинични изпитвания 
по Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина  91

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба № 8 от 2016 г. за 
профилактичните прегледи и  диспан-
серизацията  2

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2018 г. за определяне на пакета 
от  здравни  дейности,  гарантиран  от 
бюджета  на  Националната  здравно-
осигурителна каса  2

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 21  от  2005 г.  за  реда  за  регистра-
ция, съобщаване и отчет на заразните
болести  5

За  изменение на Наредбата за изменение 
и  допълнение  на  Наредба  № 42  от 
2004 г.  за  въвеждане на Международ-
ната  статистическа  класификация  на 
болестите и проблемите, свързани със
здравето – десета ревизия  8

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за 
заплащане  на  лекарствени  продукти 
по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2  от Закона за 
лекарствените  продук ти  в  хуманната 
медицина,  на  медицински  изделия  и 
на диетични храни за специални меди-
цински цели, както и на лекарствени 
продукти за здравни дейности по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето  17

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 47 от 2010 г. за организацията, дей-
ността и условията и реда за финансира-
не на националните и републиканските
консултанти  25

За  условията  и  реда  за  извършване  на 
проверки  от  Изпълнителна  агенция
„Медицински надзор“ (№ 1)  26

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 (№ 2)  26

За  отменяне  на  Наредба  № 9  от  2015 г. 
за условията и реда за извършване на
оценка на здравните технологии  26

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 2006 г. за показателите за шум 
в  околната  среда,  отчитащи  степен-
та  на  дискомфорт  през  различните 
части  на  денонощието,  граничните 
стойности  на  показателите  за шум  в 
околната среда, методите за оценка на 
стойностите  на  показателите  за  шум 
и  на  вредните  ефекти  от  шума  вър-
ху здравето на населението  26

За  медицинските дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване, 
за които Министерството на здравео-
пазването субсидира лечебни заведения, 
и за критериите и реда за субсидиране
на лечебни заведения (№ 3)  29

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 34 от 2005 г. за реда за заплащане 
от държавния бюджет на лечението на 
българските граждани за заболявания, 
извън обхвата на задължителното здрав-
но осигуряване  32

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 14 от 2007 г. за реда за издаване на 
документи, необходими за упражняване 
на здравноосигурителни права съгласно 
правилата за координация на системите
за социална сигурност  41

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 21  от  2007 г.  за  обстоятелствата  и 
данните, които се вписват в регистрите 
на Изпълнителната агенция по транс-
плантация, редът за вписване и ползване
на информацията  41

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 8 от 2014 г.  за условия та и реда за 
внос, износ и обмен на органи, тъкани
и клетки  42

За  специализираната електронна система за 
проследяване и анализ на лекарствените 
продукти (№ 4)  46

За  изменение и допълнение на Наредбата 
за изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за 
заплащане  на  лекарствени  продукти 
по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за 
лекарствените  продукти  в  хуманната 
медицина,  на  медицински  изделия  и 
на диетични храни за специални меди-
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цински цели, както и на лекарствени 
продукти за здравни дейности по чл. 82, 
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето  47

За  изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от  2019 г.  за медицинските  дей-
ности извън обхвата на  задължител-
ното  здравно  осигуряване,  за  които 
Министерството на здравеопазването 
субсидира  лечебни  заведения,  и  за 
критериите и реда за субсидиране на
лечебни заведения  50

За  утвърждаване на стандарти за финан-
сова дейност, прилагани от държавните 
и  общинските  лечебни  заведения  за 
болнична помощ и комплексни онко-
логични центрове (№ 5)  51

За  реда и условията за провеждане на ди-
агностика, профилактика и контрол на 
отделни заразни болести на дихателната 
система (№ 6)  56

За  изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването  58

За  условията  и  реда  за  провеждане  на 
диагностика, профилактика и контрол
на туберкулозата (№ 7)  65

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарствени
продукти  68

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 5 от 2011 г.  за условията и реда за 
получаване на разрешение за съхранение 
и продажба на лекарствени продукти 
от лекари и лекари по дентална меди-
цина и снабдяването им с лекарствени
продукти  76

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Ре-
публика България  78

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, както и за условията 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  84

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 18 от 2004 г. за условията и реда за 
извършване на диагностика, преработка 
и съхранение на кръв и кръвни съставки
и качеството на кръвта от внос  86

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 2011 г. за здравословно хранене 
на децата на възраст от 3 до 7 години
в детски заведения  87

За  допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. 
за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти  90

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  90

За  изискванията към лечебните заведения, 
които извършват обучение на студенти
и специализанти (№ 8)  91

За  изменение на Наредба № 34 от 2005 г. 
за  реда  за  заплащане  от  държавния 
бюджет на лечението на българските 
граждани за заболявания, извън обхвата 
на  задължителното  здравно  осигуря-
ване  92

За  условията и реда за извършване на ме-
дицинските прегледи на лица, осъщест-
вяващи  тренировъчна  и  състезателна
дейност (№ 1)  95

За  отменяне  на  Наредба  № 8  от  2005 г. 
за  провеждане  на  задължителните 
начални,  периодични  и  предсъстеза-
телни медицински  прегледи  на  лица, 
упражняващи  физическо  възпитание
и спорт  95

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2011 г. за здравните изисквания към 
гробищни паркове (гробища) и погреб -
ването и пренасянето на покойници  97

За  определяне на пакета от здравни дей-
ности, гарантиран от бюджета на На-
ционалната здравноосигурителна каса
(№ 9)  98

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 21 от 2007 г. за търговия на посевен 
материал от зърнени култури на пазара
на Европейския съюз  6

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.   8

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2009 г. за максимално допус-
тимите  концентрации  на  нежелани
субстанции и продукти във фуражите  12

За  изменение и допълнение на Наредба № 3 
от  1999 г.  за  създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани  14

За  изменение на Наредба № 16 от 2005 г. 
за условията и реда за провеждане на 
курс за обучение и изпит и за издаване 
и отнемане на свидетелство на класи-
фикатори за окачествяване на кланични
трупове по скалата (S)EUROP  16

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 
„Биологично земеделие“ от Програма-
та за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.  18 
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За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 
13  „Плащания  за  райони  с  природни 
или  други  специфични  ограничения“ 
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.   18

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
за периода 2014 – 2020 г.   18

За  условията и реда за обучение на кандида-
тите за придобиване на правоспособност 
за работа със земеделска и горска тех-
ника и условията и реда за издаване на 
удостоверение за регистрация на учебни
форми за тяхното обучение (№ 1)  19

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2015 г.  за условията и реда за 
прилагане  на  схемите  за  директни
плащания  20

За  ограничаване и ликвидиране на заразна 
плевропневмония по говедата, ентеро-
вирусен  енцефаломиелит  по  свинете 
(Тешенска болест), дурин и инфекциозна
анемия по конете (№ 2)  27

За  условията и реда за получаване на раз-
решения за лица, които предлагат на 
пазара семена, предназначени за научни 
цели или селекционна дейност, и семена, 
предназначени  за  демонстративни  и/
или  производствени  опити,  разреше-
ните за целта количества в зависимост 
от растителните видове, опаковката и
етикетирането на семената (№ 3)  30

За  изменение и допълнение на Наредба № 4 
от 2012 г. за условията и реда за регис-
трация на горски разсадници, както и 
за производство на фиданки в горските
разсадници – държавна собственост  35

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  35

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за 
признаване на организации на произ-
водители  на  плодове  и  зеленчуци  и 
на  техните асоциации и  за  условията 
и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми  38

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 14 от 2005 г. за условията и реда за 
издаване на разрешителни за въвеждане 
на неместни или повторно въвеждане 
на местни дървесни, храстови и ловни 
видове в природата и отчитане мнението 
на обществеността в района на повторно
въвеждане  39

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.  39

За  допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. 
за условията и реда за подаване на за-
явления по схеми и мерки за директни
плащания  43

За  условията и реда за използване на неза-
дължителния термин за качество „пла-
нински продукт“ и за осъществяването 
на  контрол  върху  неговата  употреба
(№ 4)  45

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2011 г.  за реда и условията за 
провеждане  на  конкурси  за  полски
 инспектори  45

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 69  от  2006 г.  за  изискванията  за 
Добрата производствена практика при 
производство на ветеринарномедицин-
ски продукти и активни субстанции  48

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 21 от 2012 г. за условията и реда за 
определяне,  одобряване,  регистрация 
и отмяна на източниците от горската 
семепроизводствена база, събирането и 
добива на горски репродуктивни мате-
риали, тяхното окачествяване, търговия
и внос  53

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 
„Хуманно отношение към животните“ 
от Програмата за развитие на селските 
райони за перио да 2014 – 2020 г.  53

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.   53

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  56

За  изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2015 г. за фитосанитарния контрол  66

За  подготовка и представяне на искания 
до  Европейската  комисия  относно 
земеделските  продукти  и  храни  със 
защитени  географски  означения  и 
традиционно специфичен характер, за 
контрол за съответствие с продуктовата 
спецификация и за водене на регистри 
на производителите и контролиращите
лица (№ 5)  67

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 62  от  2006 г.  за  изискванията  към 
данните върху опаковката и в листовката 
за употреба на ветеринарномедицински
продукт  69

За  изменение  на  Наредба № 6  от  2018 г. 
за условията и реда за предоставяне на 
финансова помощ по Национална про-
грама за подпомагане на лозаро-винар-
ския сектор за периода 2019 – 2023 г.  69
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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 произво-
дители  74

За  изменение на Наредба № 4  от  2015 г. 
за прилагане на мярка 11 „Биологично 
земеделие“  от  Програмата  за  разви-
тие  на  селските  райони  за  периода
2014 – 2020 г.  76

За  изискванията  и  контрола  върху  дър-
весината, която се използва за битово
отопление (№ 6)  81

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2012 г. за контрола и опазването
на горските територии  89

За  водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от 
Закона за рибарството и аквакултурите
(№ 7)  94

За  условията и реда за управление на ри-
боловния флот на Република България
(№ 8)  94

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 23 от 2015 г. за усло вията и реда за
мониторинг на пазара на зърно  94

За  защита на горските територии от болес -
ти, вредители и други повреди (№ 9)  98

За  условията и реда за прилагане на мер-
ките  от  Националната  програма  по 
пчеларство  за  периода  2020 – 2022 г.
(№ 10)  101

МИНИСТЕРСТВО  
НА ИКОНОМИКАТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  извършване  на  Икономически  пре-
глед  на  Република  България  между 
Република  България,  от  една  страна, 
и  Организацията  за  икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), от 
друга страна,  сключено чрез размяна
на писма  50

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство в областта на малките 
и средните предприятия между Минис-
терството на икономиката на Република 
България и Министерството за бизнес 
среда, търговия и предприемачество на
Румъния  82

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение на Устройствения правилник 
на  Центъра  на  промишлеността  на 
Република България в Москва, Руска
федерация  58

За  организацията на работа и състава на 
Консултативния  съвет  за  сътрудни-
чество  между  държавните  органи  и 

лицата, осъществяващи икономически 
дейности, свързани с нефт и продукти
от нефтен произход  73

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16-437 от 2007 г. за условията и реда 
за извършване на дейности с  токсич-
ните  химически  вещества  и  техните
прекурсори  6

За  изменение  на  Наредба  № 16-437  от 
2007 г. за условията и реда за извършване 
на  дейности  с  токсичните  химически
вещест ва и техните прекурсори  42

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване 
на  типа  на  тахографи  и  тахографски 
карти и за изискванията, условията и 
реда за регистрация на лицата, които 
извършват монтаж, проверка или ремонт 
на тахографи  54

За  реда и условията за водене на регистър на 
лицата, осъществяващи икономически 
дейности, свързани с нефт и продукти 
от нефтен произход (№ РД-04-2)  58

За  условията и реда  за  създаване и под-
държане на информационна база данни 
на работодателите, които отговарят на 
изискванията за участие в партньорства 
за  осъществяване  на  обучение  чрез 
работа  (дуална  система  на  обучение)
(№ РД-04-4)  91

МИНИСТЕРСТВО  
НА КУЛТУРАТА

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Министерството 
на  културата  на  Република  България 
и Министерството на културните цен-
ности,  културната  дейност  и  туризма 
на Италианската република за предот-
вратяване  на  кражбата,  незаконните 
разкопки и незаконния внос, износ и 
прехвърляне на правото на собственост 
на движими културни ценности, както
и за насърчаване на тяхното връщане  5

За  разбирателство между правителството 
на Република България и правителство-
то на Съединените американски щати 
относно  налагането  на  ограничения 
върху вноса на категории археологиче-
ски материали и етноложки материали
на Република България  10

ПРАВИЛНИЦИ

За  устройството и дейността на Национал-
ния исторически музей – София  88

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-3 от 2011 г. за условията и реда за 
създаване и поддържане на публичен 
регистър на лицата, които имат право 
да извършват дейности по консервация
и реставрация  35
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За  реда за обявяване и публикуване на ин-
формацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по 
чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължител-
ното депозиране на печатни и други про-
изведения и за обявяване на разпростра-
нителите и доставчиците на медийни
услуги (№ 1)  41

За  реда за водене на регистъра на народните 
читалища и на читалищните сдружения
(№ 2)  54

За  реда за идентифициране, деклариране, 
предоставяне  на  статут  и  за  опреде-
ляне на категорията на недвижимите 
културни ценности, за достъпа и под-
лежащите  на  вписване  обстоятелства 
в  Националния  публичен  регистър 
на  недвижимите  културни  ценности
(№ 3)  57

Поправка  65
За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 

№ 1 от 2016 г. за приемане и премест-
ване на деца и ученици в  училищата
по култура  88

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2016 г. за приемане и преместване на
ученици в училищата по изкуствата  88

МИНИСТЕРСТВО  
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  сътрудничество в областта на  спорта 
между  правителството  на  Република 
България  и  правителството  на  Ал-
жирската  демократична  и  народна
република  21

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между правителството 
на Република България, правителството 
на Република Гърция, правителството на 
Румъния и правителството на Република 
Сърбия за създаване на Инициативен 
организационен комитет за подаване на 
съвместни кандидатури за домакинства 
на Европейското първенство по футбол 
на УЕФА през 2028 г. и на Световното 
първенство по футбол на ФИФА през
2030 г.  35

За  сътрудничество в областта на младеж-
та  и  спорта  меж ду  Министерството 
на  младежта  и  спорта  на  Република 
България и Министерството на спорта 
и  младежката  политика  на  Туркме-
нистан  69

ПРАВИЛНИЦИ

За  дейността  на Националния  консулта-
тивен съвет за младежта  9

За  дейността  на Националния  консулта-
тивен съвет за младежта  63

НАРЕДБИ

За  треньорските кадри (№ 1)  13

За  реда за подаване и разглеждане на заяв-
ления за отпускане на парични помощи 
на  децата на медалисти,  чието право 
за получаване на пожизнени месечни 
премии по Закона за физичес кото въз-
питание и спорта е прекратено поради
смърт (№ 2)  21

За  реда  за  финансово  подпомагане  на 
дейности  в  областта  на  физическа-
та  активност,  физическото  възпита-
ние, спорта и спортно-туристическата
дейност (№ 3)  37

За  отменяне  на  Наредба  № 6  от  2018  г. 
за  реда  за  лицензиране  на  спортните
организации в Република България  42

За  изменение и допълнение на Наредба № 1 
от 2016 г. за условията и реда за прием 
и спортна подготовка на учениците в
спортните училища  54

За  финансово подпомагане на изгражда-
нето и обновяването на спортни обек-
ти – държавна и общинска собственост
(№ 4)  55

За  критериите,  условията  и  реда  за  наг-
раждаване  на  спортисти,  треньори  и
длъжностни лица (№ 5)  88

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

Допълнително споразумение към Меморан-
дума за разбирателство за поддръжка и 
експлоатация на CMS детектора между 
Министерството  на  образованието 
и  науката  на  Република  България  и 
Европейската  организация  за  ядрени 
изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, 
подписано  на  28  ноември  2018 г.  в
София  32

ПРОГРАМИ

За  сътрудничество между Министерството 
на образованието и науката на Републи-
ка България и министъра на науката 
и висшето образование на Република 
Полша в областта на науката и висшето
образование за периода 2018 – 2022 г.  54

За  сътрудничество в областта на образова-
нието и науката между Министерството 
на образованието и науката на Репуб-
лика  България  и Министерството  на 
човешките ресурси и Министерството на 
иновациите и технологиите на Унгария
за периода 2019 – 2021 г.  101

ПРАВИЛНИЦИ

За  устройството и дейността на центровете
за специална образователна подкрепа  11

За  изменение и допълнение на Правилника
на Фонд „Научни изследвания“  42

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника  за  устройството  и  дейността  на 
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Националния  център  за  информация
и документация  84

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника  за  устройството  и  дейността  на 
възпитателните училища-интернати и
социално-педагогическите интернати  87

НАРЕДБИ

За  изменение и допълнение на Наредба № 9 
от 2016 г. за институциите в системата 
на  предучилищното  и  училищното
образование  7

За  изменение  на Наредба № 4  от  2017 г.
за нормиране и заплащане на труда  8 

За  придобиване на квалификация по про-
фесията  „Администратор  в  хотелиер-
ството“ (№ 1)  11

За  придобиване на квалификация по профе-
сията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ (№ 2)  14

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Посредник на трудовата борса“
(№ 3)  15

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Лаборант“ (№ 4)  15

За  придобиване  на  квалификация  по 
профе сията  „Военнослужещ – санита-
рен инструктор“ (№ 11)  15

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Готвач“ (№ 5)  16

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Еколог“ (№ 6)  18

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Спортен масажист“ (№ 7)  20

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Екскурзовод“ (№ 8)  22

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Химик-технолог“ (№ 9)  22

За  придобиване на квалификация по профе-
сията „Карвинг-декоратор“ (№ 10)  23

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Сервитьор-барман“ (№ 12)  24

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Техник-технолог в дървообра-
ботването“ (№ 13)  25

За  изменение на Наредба № 10 от 2017 г. 
за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала  26

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 10 от 2016 г. за организация на дей-
ностите в училищното образование  32

За  изменение и допълнение на Наредба № 8 
от 2016 г. за информацията и докумен-
тите за системата на предучилищното
и училищното образование  42

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Съдебен служител“ (№ 14)  45

За  статута  и  професионалното  развитие 
на  учителите,  директорите  и  другите
педагогически специалисти (№ 15)  61

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Авиационен техник“ (№ 16)  63

За  придобиване на квалификация по профе-
сията „Техник-технолог в хранително-
вкусовата промишленост“ (№ 17)  70

За  придобиване на квалификация по про-
фесията „Програмист“ (№ 18)  70

За  придобиване  на  квалификация  по 
професията  „Данъчен  и  митнически
посредник“ (№ 19)  71

За  придобиване  на  квалификация  по 
професията  „Техник  на  електронна
техника“ (№ 20)  71

За  придобиване на квалификация по профе-
сията „Строител-монтажник“ (№ 21)  71

За  придобиване  на  квалификация  по 
професията „Сътрудник социални дей-
ности“ (№ 22)  71

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 5 от 2015 г. за общообразователната
подготовка  71

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резул-
татите от обучението на учениците  71

За  придобиване  на  квалификация  по 
професията  „Продавач-консултант“
(№ 23)  72

За  допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. 
за  организация  на  дейностите  в  учи-
лищното образование  72

За  изменение и допълнение на Наредба № 8 
от 2016 г. за информацията и докумен-
тите за системата на предучилищното
и училищното образование  74

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2018 г. за документите за професи-
онално обучение на лица, навършили
16 години  77

За  отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за 
организиране и провеждане на детски
и ученически отдих и туризъм  86

За  условията  и  реда  за  организиране  и 
провеждане на тренировъчна и състе-
зателна дейност на децата и учениците
извън учебния план (№ 24)  90

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

И ВОДИТЕ

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Министерството 
на околната среда и водите на Република 
България и Министерството на защи-
тата на околната  среда на Република 
Сърбия за сътрудничество в областта
на опазване на околната среда  40

ПРОТОКОЛИ

Изменение от Кигали на Монреалския про-
токол за веществата, които нарушават
озоновия слой  7
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Изменения на Протокола от 1999 г. за намаля-
ване на подкиселяването, еутрофикаци-
ята и тропосферния озон (Гьотеборгски 
протокол) към Конвенцията от 1979 г. 
за  трансграничното  замърсяване  на 
въздуха на далечни разстояния, приети 
на Тридесетата сесия на Изпълнителния 
орган на Конвенцията на 4 май 2012 г.
в Женева  87

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за  функциите,  задачите  и  състава  на
Висшия експертен екологичен съвет  67

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба № Н-2 от 2012 г. 
за реда  за регистриране, подновяване 
на регистрацията и контрол по Схемата 
на Общността за управление по околна
среда и одит (EMAS)  43

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2003 г. за условията и реда за 
издаване на разрешителни за въвеждане 
на неместни или повторно въвеждане 
на  местни  животински  и  растителни
видове в природата  46

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2014 г. за реда и образците, по 
които  се  предоставя  информация  за 
дейностите по отпадъците, както и реда 
за водене на публични регистри  51

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16 от 1999 г. за ограничаване емисии-
те на летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване
и превоз на бензини  57

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 12 от 2010 г. за норми за серен ди-
оксид,  азотен  диоксид,  фини  прахови 
частици, олово, бензен, въглероден оксид
и озон в атмосферния въздух  79

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОТБРАНАТА

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между  Министерството  на  отбраната  на 
Република България и Министерството 
на отбраната на Хашемитско кралство 
Йордания за сътрудничество в областта
на отбраната  88

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Министерството 
на отбраната на Република България, 
Министерството  на  отбраната  на  Ре-
публика Хърватия, Министерството на 
отбраната на Унгария и Министерството 
на отбраната на Република Словения 
относно създаването на Многонационал-
на програма за подготовка на авиация
за специални операции (МППАСО)  20

За  разбирателство между Министерството 
на  отбраната  на  Република България 

и Департамента  по  отбраната  на Съ-
единените американски щати относно
реципрочни каталожни услуги  59

Нота за присъединяване на Министерството 
на  отбраната  на  Република България 
към  Меморандума  за  разбирателство 
между  Министерството  на  отбраната 
на Република Естония, министъра на 
отбраната на Кралство Белгия, Нацио-
налния орган по сигурността на Чешката 
република, министъра на отбраната на 
Република Франция, Федералното ми-
нистерство на отбраната на Федерална 
република Германия, Министерството 
на националната отбрана на Република 
Гърция, Министерството на отбраната 
на  Унгария,  Министерството  на  от-
браната  на  Италианската  република, 
Министерството  на  отбраната  на  Ре-
публика  Латвия,  Министерството  на 
националната  отбрана  на  Република 
Литва,  министъра  на  отбраната  на 
Кралство Нидерландия, министъра на 
националната  отбрана  на  Република 
Полша, министъра на националната от-
брана на Португалия, Министерството 
на отбраната на Словашката република, 
министъра на отбраната на Кралство 
Испания, Генералния щаб на Република 
Турция, Министерството на отбраната 
на  Обединеното  кралство  и  Депар-
таментa  по  отбрана  на  Съединените 
американски щати относно изгражда-
нето, организацията и функционирането 
на Съвместния център за изследване, 
изграждане и усъвършенстване на спо-
собности по киберзащита на НАТО  95

Второ допълнително споразумение за измене-
ние на Меморандума за разбирателство 
между Министерството на отбраната на 
Република Естония, Федералното ми-
нистерство на отбраната на Федерална 
република Германия, Министерството 
на  отбраната  на  Унгария, Министер-
ството на отбраната на Италианската 
република, Министерството на отбра-
ната  на  Република  Латвия,  Минис-
терството  на  националната  отбрана 
на  Република  Литва,  министъра  на 
отбраната  на Кралство Нидерландия, 
министъра на националната отбрана на 
Република Полша, Министерството на 
отбраната  на  Словашката  република, 
министъра на отбраната на Кралство 
Испания  и  Департамента  по  отбрана 
на  Съединените  американски  щати 
относно изграждането, организацията и 
функционирането на Съвместния център 
на  НАТО  за  изследване,  изграждане 
и усъвършенстване на способности за
киберзащита  95

Нота за присъединяване на Министерството 
на  отбраната  на  Република България 
към  Меморандума  за  разбирателство 
между  Министерството  на  отбраната 
на Република Естония, министъра на 
отбраната на Кралство Белгия, Нацио-
налния орган за сигурност на Чешката 
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република, министъра на отбраната на 
Република Франция, Федералното ми-
нистерство на отбраната на Федерална 
република Германия, Министерството 
на националната отбрана на Република 
Гърция, Министерството на отбраната 
на  Унгария,  Министерството  на  от-
браната  на  Италианската  република, 
Министерството  на  отбраната  на  Ре-
публика  Латвия,  Министерството  на 
националната  отбрана  на  Република 
Литва,  министъра  на  отбраната  на 
Кралство Нидерландия, министъра на 
националната  отбрана  на  Република 
Полша,  министъра  на  националната 
отбрана  на  Португалия,  Министер-
ството  на  отбраната  на  Словашката 
република, министъра на отбраната на 
Кралство Испания, Генералния щаб на 
Република Турция, Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство и 
Департамента по отбрана на Съедине-
ните американски щати, както и Щаба 
на върховния командващ на съюзното 
командване на НАТО по трансформа-
цията относно функционалните връзки 
на Съвместния център за изследване, из-
граждане и усъвършенстване на способ-
ности по киберзащита на НАТО  95

За  разбирателство между Министерствотo 
на  отбраната  на  Република  Естония, 
Федералното министерство на отбрана-
та на Федерална република Германия, 
Министерствотo на отбраната на Ита-
лианската република, Министерствотo 
на отбраната на Република Латвия, Ми-
нистерствотo на националнaтa отбрана 
на Република Литва, Министерството 
на отбраната на Словашката република, 
министъра на отбраната на Кралство 
Испания, както и Щаба на върховния 
командващ  на  съюзното  командване 
по трансформацията на НАТО относно 
функционалните  връзки  на  Съвмест-
ния център за изследване, изграждане 
и усъвършенстване на способности за
киберзащита  95

ПРАВИЛНИЦИ

За  устройството и дейността на Информа-
ционния център на Министерството на
отбраната  23

За  устройството и дейността на Централ-
ното военно окръжие  38

За  устройството  и  дейността  на  Военна
академия „Георги Стойков Раковски“  44

За  изменение и допълнение на Правилника 
за  устройството  и  дейността  на  Ин-
ститута по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“  68

За  изменение  на Правилника  за  устрой-
ството  и  дейността  на  Централния 
артилерийски технически изпитателен
по лигон  70

За  дейността на Инспектората на Минис-
терството на отбраната  70

За  устройството и дейността на Военно-
географската служба  77

За  изменение и допълнение на Правилника 
за организацията и дейността на дър-
жавните детски градини към Министер-
ството на отбраната и условията и реда 
за записване, отписване и преместване 
на деца в държавните детски градини
към Министерството на отбраната  89

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба № Н-12 от 2010 г. 
за  условията и реда  за изплащане на 
възнагражденията и обезщетенията на
военнослужещите  8

За  изменение  на  Наредба  № Н-23  от 
2016 г. за условията, размерите и реда 
за изплащане на допълнителни възна-
граждения на военнослужещите и ци-
вилните служители от служба „Военна
информация“  17

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-16 от 2016 г. за условията, размерите 
и реда за изплащане на допълнителни 
възнаграждения  при  изпълнение  на 
военната служба на военнослужещите
от служба „Военна полиция“  27

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-9  от  2011 г.  за  военнопочивното
дело  38

За  изменение на Наредба № Н-3 от 2017 г. 
за  психологическо  осигуряване  и  по-
лифизиографски изследвания в служба
„Военна информация“  38

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-
плащане на компенсационни суми на 
военнослужещите и цивилните служи-
тели, които живеят при условията на
свободно договаряне  43

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-6 от 2018 г. за военномедицинска
експертиза  44

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-5 от 2015 г.  за условията, реда и 
нормите за осигуряване на безплатна 
храна и ободряващи напитки в Минис-
терството  на  отбраната,  структурите 
на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия в мирно
време  55

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-3 от 2011 г. за условията, размерите 
и реда за изплащане на допълнително 
възнаграждение за рискове за живота 
и здравето, които не могат да бъдат от-
странени, ограничени или намалени, за 
военнослужещите и цивилните служи-
тели от Министерството на отбраната, 
структурите  на  пряко  подчинение  на 
министъра на отбраната и Българската 
армия  60

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-29 от 2010 г. за условията и реда 
за адаптация на военнослужещите от 
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Министерството на отбраната, структу-
рите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия при
освобождаване от военна служба  60

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 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  70

За  изменение на Наредба № Н-11 от 2018 г. 
за  условията  и  реда  за  приемане  на 
курсанти и военнослужещи във висшите
военни училища  72

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-6 от 2018 г. за военномедицинска
експертиза  87

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-10 от 2011  г.  за организацията и 
дейността на военните клубове и пред-
ставителните обекти на Министерството
на отбраната  89

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-9 от 2011 г. за военно-почивното
дело  91

За  условията и реда за изплащане на пари 
за представително облекло на цивил-
ните  служители  от  Министерството 
на  отбраната,  структурите  на  пряко 
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (№ Н-16)  95

За  изменение  и  допълнение  на  Наред-
ба  № Н-28  от  2010 г.  за  критериите, 
условията  и  реда  за  атестиране  на 
военнослужещите от Министерството 
на  отбраната,  структурите  на  пряко 
подчинение на министъра на отбраната 
и Българската армия  95

За  реда за регистрация на служебните мо-
торни превозни средства на структура на 
НАТО и/или на изпращаща държава и 
на личните моторни превозни средства 
на  военнослужещите  и  членовете  на 
цивилния  компонент  от  съюзнически 
или чужди въоръжени сили, които са 
част от структура на НАТО, разположена 
на територията на Република България, 
както и на придружаващите ги зависими
лица (№ Н-18)  100

ИНСТРУКЦИИ

За  реда, организацията на работа и състава 
на комисиите за кариерно развитие на 
военнослужещите в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко под-
чинение на министъра на отбраната и 
Българската армия и на Комисията за 
избор на военнослужещи за назначаване 
на длъжности по Регистъра на вакант-
ните  длъжности  за  военнослужещи  в 

състава на многонационални формиро-
вания, международни организации или 
в други международни инициативи на
територията на страната (№ И-2)  27

За  изменение и допълнение на Инструк-
ция № И-4 от 2007 г. за дейността на 
командирите (началниците, ръководите-
лите) от Министерството на отбраната, 
Българската  армия  и  структурите  на 
подчинение на министъра на отбраната
при инциденти  35

За  условията, реда и процедурите за орга-
низиране на работата на администра-
тивните  структури  в Министерството
на отбраната (№ И-4)  58

За  изменение  на  Инструкция  № И-5  от 
2017 г. за условията и реда за организира-
не, поддържане и достъп до електронния 
регистър  на  военнослужещите  и  ци-
вилните служители – „Автоматизирана 
система  за  управление  на  човешките
ресурси“  98

МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

НАРЕДБИ

За  придобиване на юридическа правоспо-
собност (№ 1)  13

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 2 от 2014 г.  за условията и реда за 
издаване  и  отнемане  на  разрешение 
за посредничество при международно 
осиновяване  и  за  осъществяване  и 
прекратяване на дейността на акреди-
тираните организации  31

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2014 г.  за условията и реда за 
водене на регистрите при международно 
осиновяване  и  даване  на  съгласие  от
министъра на правосъдието  31

За  допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. 
за  реда  за  подбор,  квалификация  и
контрол върху синдиците  45

За  условията  и  реда  за  организиране  и 
осъществяване  охраната  на  съдии, 
прокурори и следователи (№ Н-2)  49

За  изменение на Наредба № 2 от 2006 г. 
за  задължителното  заст раховане  на
частните съдебни изпълнители  51

За  изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за 
годишните отчети на частните съдебни 
изпълнители  51

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2006 г. за служебния архив на
частните съдебни изпълнители  51

За  допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. 
за утвърждаване на образци на заповед 
за изпълнение, заявление за издаване 
на  заповед  за  изпълнение  и  други 
книжа  във  връзка  със  заповедното
производство  99



БРОЙ  10 2     СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 019   Г.   С ТР.   91   

ИНСТРУКЦИИ

За  организацията и реда за осъществяване 
на конвойната дейност от служителите 
на  Главна  дирекция  „Изпълнение  на
наказанията“ (№ 1)  27

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

 И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  преглед на многостепенното управление 
между  Министерството  на  регионал-
ното развитие и благоустройството на 
Република България и Организацията 
за  икономическо  сътрудничество  и
развитие  33

За  предоставяне на консултантски услуги 
между  Министерството  на  регионал-
ното развитие и благоустройството на 
Репуб лика България и Международната
банка за възстановяване и развитие  56

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Министерството 
на  регионалното  развитие  и  благоу-
стройството  на  Република  България 
и  Министерството  на  местното  са-
моуправление  на  Република  Северна
Македония  85

ПРАВИЛНИЦИ

За  дейността на Помирителната комисия 
към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството  63

НАРЕДБИ

За  изменение  на  Наредба  № РД-02-20-4 
от 2016 г. за предоставяне на услуги от 
кадастралната карта и кадастралните
регистри  8

За  изменение на Наредба № РД-02-20-5 от 
2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри  8

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2001 г. за организиране на дви-
жението по пътищата  20 

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2001 г. за сигнализация на пътищата
с пътна маркировка  32

За  изменение на Наредба № 18 от 2001 г. 
за сигнализация на пътищата с пътни
знаци  32

За  техническите изисквания към сградите
за защита от радон (№ РД-02-20-1)  33

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за 
присъединяване  на  потребителите  и 
за  ползване  на  водоснабдителните  и
канализационните системи  70

За  изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 
2012 г. за условията и реда за издаване 

на удостоверение за вписване в регис-
търа на консултантите за оценяване на 
съответствието  на  инвестиционните 
проекти и/или упражняване на строи-
телен надзор  70

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасността на пло-
щадките за игра  70

Поправка  84
За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 

№ 3 от 2001 г. за водене и съхраняване 
на регистъра на лицата, правоспособни
да извършват дейности по кадастъра  85

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне 
на  услуги  от  кадастралната  карта  и
кадастралните регистри  86

За  изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2003 г. за въвежд не в експлоатация 
на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за из-
пълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти  89

За  условията и реда  за  създаване и под-
държане  на  Единна  информационна 
система за ВиК услугите и на регистър 
на асоциациите по ВиК и на ВиК опе-
раторите (№ РД-02-20-3)  94

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА,  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

КОНВЕНЦИИ

Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на 
море от 1974 г. с измененията и допъл-
ненията  40

Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на 
море от 1974 г. с измененията и допъл-
ненията  40

Изменения към Анекса към Международ-
ната конвенция за предотвратяване на 
замърсяването от кораби, 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г.  94

Изменения към Анекса към Протокола от 
1997 г.  за  изменение  на Международ-
ната конвенция за предотвратяване на 
замърсяването от кораби, 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г.  95

КОДЕКСИ

Международен кодекс  за  конструкцията и 
оборудването  на  кораби,  превозващи 
опасни химикали в наливно състояние
(IBC Code)  43

Изменения към Международния кодекс за 
конструкциятa и оборудванетo на ко-
раби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (IBC Code)  43
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Изменения към Международния кодекс за 
конструкцията и оборудването на ко-
раби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (IBC Code)  44

Изменения към Международния кодекс за 
конструкцията и оборудването на ко-
раби, превозващи опасни химикали в 
наливно състояние (IBC Code)  46

Изменения към Международния кодекс за 
конструкцията и оборудването на ко-
раби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (IBC Code)  47

Изменения към Международния кодекс за 
конструкцията и оборудването на ко-
раби, превозващи опасни химикали в 
наливно състояние (IBC Code)  48

Изменения към Международния кодекс за 
конструкцията и оборудването на ко-
раби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (IBC Code)  48

Изменения към Международния кодекс за 
конструкцията и оборудването на ко-
раби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (IBC Code)  49

Изменения към Международния кодекс за 
конструкцията и оборудването на ко-
раби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (IBC Code)  49

Изменения към Международния ко декс за 
конструкциятa и оборудване тo на ко-
раби, превозващи опасни хими кали в
наливно състояние (IBC Code)  50

Изменения към Международния кодекс за 
конструкциятa и оборудванетo на ко-
раби, превозващи опасни химикали в
наливно състояние (IBC Code)  50

Изменения от 2004 г. към Международния 
кодекс за конструкцията и оборудването 
на кораби, превозващи опасни химикали
в наливно състояние (IBC Code)  92

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между правителството 
на Република България и правителство-
то на Румъния относно изпълнението на 
съвместни инициативи за подобряване 
на условията за корабоплаване в общия 
българо-румънски  участък  на  река 
Дунав и  за транспортната свързаност
между двете страни  34

ПРОТОКОЛИ

Изменения към Протокола от 1988 г.  към 
Международната конвенция за товар-
ните водолинии – 1966 г.  25

Десети допълнителен протокол към Устава
на Всемирния пощенски съюз  45

Втори допълнителен протокол към Общия 
правилник  на  Всемирния  пощенски
съюз  45

Допълнителен  протокол  към  Всемирната
пощенска конвенция  45

Заключителен протокол към Допълнителния 
протокол  към  Всемирната  пощенска
конвенция  45

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  86

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  87

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  87

Изменения към Анекса към Протоко ла от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  87

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  90

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  91

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  91

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  94

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  94

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  94

Изменения към Анекса към Протокола от 
1978 г., отнасящ се до Международна-
та  конвенция  за  предотвратяване  на
замърсяването от кораби, 1973 г.  94

Изменения към Анекса към Прото кола от 
1997 г., отнасящ се до измененията на 
Международната конвенция за предот-
вратяване на замърсяването от кораби, 
1973 г., както е изменена с Протокола
от 1978 г.  94

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството, функциите и дейността 
на  ДП  „Ръководство  на  въздушното
движение“  6

За  изменение на Правилника  за  органи-
зацията, задачите и функциите на спе-
циализиран орган на Министерството 
на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията за технически 
надзор  на  съоръженията  с  повишена
опасност  29
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За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Държав-
но предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“  41

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството, функциите и дейността 
на Държавно предприятие „Пристанищ-
на инфраструктура“  47

НАРЕДБИ

За  осъществяване на пилотска дейност в
Република България (№ 1)  31

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 60  от  2009 г.  за  одобряване  типа 
на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета  39

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 41 от 2001 г. за достъп и използване
на железопътната инфраструктура  45

За  сервитутите, които възникват в полза 
на операторите на електронни съобщи-
телни мрежи по Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа ин-
фраструктура (№ 6)  49

За  допълнение  на  Наредба  № Н-14  от 
2009 г.  за  начина  на  провеждане,  об-
хвата и организацията на контролните 
проверки на пътя и в предприятията и 
за  класифицирането  на  превозвачите 
и  на  лицата,  извършващи  превози  за
собствена сметка  54

За  допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. 
за  регистрация  на  гражданските  въз-
духоплавателни средства в Република
България  55

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на опасни товари  55

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-3 от  2013 г.  за изменение в кон-
струкцията  на  регистрираните  пътни 
превозни  средства  и  индивидуално 
одобряване на пътни превозни средства, 
регистрирани извън държавите – член-
ки  на  Европейския  съюз,  или  друга 
държава – страна  по  Споразумението 
за Европейското  икономическо  прос-
транство  55

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16 от 2006 г. за обработка и превоз 
на опасни и/или замърсяващи товари по 
море и на опасни товари по вътрешни
водни пътища  62

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2006 г. за условията и реда за 
издаване и пускане в употреба на по-
щенски марки, на пощенски продукти 
и на специални пощенски печати и за 
изваждане  от  употреба  на  пощенски
марки  64

За  реда  за  служебно  обследване  на  теж-
ките пътнотранспортни произшествия, 
допуснати  от  водачи,  придобили пра-

воспособност за управление на моторни 
превозни  средства  от  две  години,  и 
водачи на моторни превозни средства 
за обществен превоз или за собствена 
сметка на пътници и товари, и набеляз-
ване на мерки за тяхното ограничаване
(№ Н-12)  65

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 59 от 2006 г. за управление на без -
опасността в железопътния транспорт  66

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 42 от 2001 г. за лицензиране на же-
лезопътни  предприятия  за  превоз  на
пътници и/или товари  70

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 57 от 2004 г. за постигане на опера-
тивна съвместимост на националната 
железопътна система с железопътната 
система  в  рамките  на  Европейския
съюз  70

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-3 от 2009 г. за необходимите мер-
ки за изпълнението и прилагането на 
Регламент  (ЕС)  № 165/2014  на  Евро-
пейския  парламент  и  на Съвета  от  4 
февруари  2014 г.  относно  тахографите 
в  автомобилния  транспорт,  за  отмя-
на на Регламент  (ЕИО) № 3821/85 на 
Съвета относно контролните уреди за 
регистриране на данните за движението 
при автомобилен транспорт и за изме-
нение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета за 
хармонизиране на някои разпоредби от 
социалното законодателство, свързани 
с автомобилния транспорт и за необхо-
димите мерки за изпълнението и при-
лагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 март 2006 г. за хармонизиране на 
някои разпоредби от социалното зако-
нодателство, свързани с автомобилния 
транспорт, за изменение на Регламенти 
(ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на 
Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 3820/85 на Съвета  74

За  изменение на Нaредба № 40 от 2004 г. 
за условията и реда за извършване на
автомобилен превоз на опасни товари  76

За  изменение и допълнение на Наредба № 6 
от 2011 г. за изискванията за пощенската
сигурност  78

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 43 от 2001 г. за железопътен превоз
на пътници, багажи и колетни пратки  81

За  съдържанието,  условията  и  реда  за 
създаване и поддържане на специали-
зирани карти и регистри за електронни 
съобщителни  мрежи,  съоръжения  и 
свързаната с тях физическа инфраструк-
тура (№ 21)  83
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За  допълнение  на  Наредба  № Н-11  от 
2014 г. за определяне на изискванията 
за  здравословна  годност на морските
лица в Република България  97

ИНСТРУКЦИИ

За  изменение и допълнение на Инструк-
ция № 4 от 2010 г. за противоградовата
защита в Република България  38

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  

ПОЛИТИКА

СПОГОДБИ

Между правителството на Република Бъл-
гария  и  правителството  на  Грузия  за
регулиране на трудовата миграция  93

ПЛАНОВЕ

Двугодишен  застъпващ  се  работен  план 
2019 – 2020 г. за изпълнение на Плана 
за действие по програмата за страната 
2018 – 2022 г. между Правителството на 
Република България и Фонда за децата 
на Организацията на обединените нации
(УНИЦЕФ)  52

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наред-
ба  №  2  от  2004 г.  за  минималните 
изисквания  за  здравословни  и  без- 
опасни условия на труд при извършване  
на строителни и монтажни работи  10

За  изменение и допълнение на Наредба № 5 
от 2002  г.  за  съдържанието и реда  за 
изпращане на уведомлението по чл. 62,
ал. 5 от Кодекса на труда  12

За  изменениe  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-07-1 от 2016 г. за реда и услови-
ята  за определяне на целевите  групи 
по Оперативна програма за храни и/
или основно материално подпомагане, 
съфинансирана от Фонда за европей-
ско  подпомагане  на  най-нуждаещите
се лица  23

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-07-7 от 2010 г. за условията и реда 
за водене и съхраняване на регистрите
за пълно осиновяване  39

За  реда  за  осъществяване  на  контрол 
върху  изразходването  на  средствата 
от  възстановени  осигурителни  внос-
ки  на  работодатели,  съответно  орга-
ни  по  назначаване,  специализирани 
предприятия  и  кооперации  на  хората 
с  увреждания  и  трудоволечебни  бази 
(№ РД-07-6)   51

За  изменениe  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-07-5  от  2008  г.  за  условията  и 
реда за отпускане на целева помощ за
отопление  51

За  включване в механизма лична помощ
(№ РД-07-7)  53

За  условията и реда  за осъществяване и 
контрол  на  дейностите  по  предоста-
вяне и ремонт на помощни  средства, 
приспособления,  съоръжения и меди-
цински изделия за хората с увреждания
(№ РД-07-8)  61

За  изменениe  и  допълнение  на  Наредба 
№ РД-07-7  от  2019 г.  за  включване  в
механизма лична помощ  99

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТУРИЗМА

СПОРАЗУМЕНИЯ

Между  Министерст вото  на  туризма  на 
Репуб лика  България  и  Световната 
организация по туризъм към ООН за 
провеждането на Втория Международен 
конгрес на световните цивилизации и
историчес ките маршрути на СОТ  65

МЕМОРАНДУМИ

За  разбирателство между Министерството 
на туризма на Република България  и 
Министерството на търговията, туризма 
и  телекомуникациите  на  Република 
Сърбия за сътрудничество в областта
на туризма  21

За  разбирателство между Министерството 
на туризма на Република България и 
Министерството на туризма на Арабска
репуб лика Египет  49

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2016 г. за образованието, практи-
ческата подготовка и професионалната 
квалификация, необходими за придоби-
ване на правоспособност за упражня-
ване на професията „Екскурзовод“  46

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2016 г. за образованието, практи-
ческата подготовка и професионалната 
квалификация, необходими за придоби-
ване на право способност за упражнява-
не на професията „Планински водач“  46

За  условията  и  реда  за  сертифициране 
на  „Балнеолечебен  (медикъл  СПА) 
център“,  „СПА  център“,  „Уелнес  цен-
тър“  и  „Таласотерапевтичен  център“
(№ 04-14)  83

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЯ

Относно  прехвърлянето  и  взаимното  из-
ползване на вноски в Единния фонд за
преструктуриране  4

Между правителст вото на Република Бъл-
гария  и  Организацията  за  иконо-
мическо  сътрудничество  и  развитие
(ОИСР)  16
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Изменение  на Споразумението  за  предос-
тавяне на консултантски услуги между 
Агенцията по обществени поръчки на 
Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие от
2 ноември 2017 г.  23

Сключено чрез размяна на ноти на 20 сеп-
тември  2018 г.,  за  изменение  на Спо-
разумението между правителството на 
Република България и правителството 
на Съединените американски щати за 
икономическа, техническа и съответна 
друга  помощ,  подписано  на  27  юли
1998 г.  28

Между  Министерство то  на  финансите  на 
Република България и Организацията 
за  икономическо  сътрудничество  и
развитие (ОИСР)  36

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност  3

Поправка  5
За  изменение и допълнение на Правилника 

за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове  25

За  изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове  60

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-8  от  2005 г.  за  съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и 
съхранение на данни от работодателите, 
осигурителите за осигурените при тях 
лица,  както  и  от  самоосигуряващите
се лица  9

За  допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. 
за  регистрите,  водени  от  Агенция
„Митници“  9 

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-18  от  2006 г.  за  регистриране 
и  отчитане  чрез  фискални  устрой-
ства  на  продажбите  в  търговските 
обекти ,  изискванията  към  софт - 
уерите  за  управлението  им  и  изиск- 
вания  към  лицата,  които  извършват
продажби чрез електронен магазин  10

За  изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за 
условията и реда за разпореждане чрез 
унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3
и 4 от Закона за митниците  21

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-18  от  2006 г.  за  регистриране  и 
отчитане  чрез  фискални  устройства 
на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софт уерите за упра-
влението им и изиск вания към лицата, 
които извършват продажби чрез елек-
тронен магазин  26

За  изменение и допълнение на Наредба № 7 
от 2010 г. за разпореждането с отнети 
и  изоставени  в  полза  на  държавата
акцизни стоки  35

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 3 от 2006 г. за вземането на проби 
и методите за анализ за целите на кон-
трола върху акцизните стоки  43

За  условията, реда и начина за организиране 
и провеждане на изпити за придобива-
не на сертификат „вътрешен одитор в
публичния сектор“ (№ Н-9)  47

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-18  от  2006 г.  за  регистриране  и 
отчитане  чрез  фискални  устройства 
на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софт уерите за упра-
влението им и изиск вания към лицата, 
които извършват продажби чрез елек-
тронен магазин  52

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-18  от  2006 г.  за  регистриране  и 
отчитане  чрез  фискални  устройства 
на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за упра-
влението им и изисквания към лицата, 
които извършват продажби чрез елект -
ронен магазин  75

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ Н-3 от 2018 г. за определяне на пра-
вилата за плащания, за верификация и 
сертификация на разходите, за възста-
новяване и отписване на неправомерни 
разходи и за осчетоводяване, както и 
сроковете и правилата за приключване 
на счетоводната година по оперативните 
програми и програмите за европейско
териториално сътрудничество  83

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Патентното ведомство
на Република България  2

За  изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Патентното ведомство
на Република България  9

За  изменение на Устройствения правилник 
на Патентното ведомство на Република
България  85

За  изменение на Устройствения правилник 
на Патентното ведомство на Република
България  87

ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЯ

По административно дело:
Номер 12492  от 2017 г.  (№  4344)  6
Номер  857  от 2017 г.  (№  9376)  7
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Номер 11676  от 2018 г.  (№  35)  7
Номер  7087  от 2018 г.  (№  1944)  16
Номер 11057  от 2017 г.  (№ 10187)  31
Номер 12089  от 2016 г.  (№ 11999)  34
Номер 12089  от 2016 г.  (№  1106)  34
Номер 11647  от 2017 г.  (№ 15528)  37
Номер  6218  от 2018 г.  (№ 15844)  41
Номер 11440  от 2017 г.  (№ 15652)  47
Номер  1672  от 2017 г.  (№  9920)  56
Номер  1672  от 2017 г.  (№  2225)  56
Номер  8935  от 2018 г.  (№ 16155)  58
Номер  2271  от 2019 г.  (№  9346)  58
Номер  3256  от 2017 г.  (№ 10932)  66
Номер 10556  от 2018 г.  (№  6135)  82
Номер  2519  от 2017 г.  (№  3988)  85
Номер  5252  от 2018 г.  (№  3437)  92
Номер  9217  от 2019 г.  (№  6092)  93
Номер  4906  от 2018 г.  (№  8834)  97
Номер  4906  от 2018 г.  (№ 13963)  97
Номер  424  от 2019 г.  (№  8247)  99

ПРОТОКОЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По административно дело:
Номер 13469  от 2018 г.      97

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИЦИ

За  организация на дейността на Висшия 
съдебен  съвет и на неговата  админи-
страция  16

За  администрацията на Върховния адми-
нистративен съд  60

За  изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на дейността на На-
ционалния институт на правосъдието
и на неговата администрация  79

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2017 г. за конкурсите за магист-
рати  и  за  избор  на  административни 
ръководители в органите на съдебната
власт  37

За  изменение и допълнение на Наредба № 8 
от 2018 г. за орга низацията и дейността 
на Съвета за партньорство към Висшия
съдебен съвет  37

За  изменение и допълнение на Наредба № 8 
от 2018 г. за организацията и дейността 
на Съвета за партньорство към Висшия
съдебен съвет  79

ТЪЛКУВАНИЯ

Задължително  тълкуване  на  чл. 33,  ал. 3, 
т. 2 и 3 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. 
за конкурсите за магистрати и за избор 
на  административни  ръководители  в
органите на съдебната власт  16

ИНСПЕКТОРАТ  
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на дейността на Ин-
спектората към Висшия съдебен съвет 
и за дейността на администрацията и
на експертите  35

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения  7

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 30 от 2016 г. за изчисляване размера 
на  дължимите  от  банките  премийни 
вноски  по  Закона  за  гарантиране  на
влоговете в банките  2

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 16 от 2018 г. за издаване на лицензи 
и одобрения, за вписване в регистъра по 
чл. 19 от Закона за платежните услуги 
и платежните системи и за изисквани-
ята към дейността на операторите на 
платежни системи с окончателност на
сетълмента  21

За  номиналната стойност, съдържанието, 
формата и дизайна на банкнотите и мо-
нетите, пускани в обращение (№ 39)  29

За  организацията, управлението и вътреш-
ния контрол в банките (№ 10)  40

За  издаване на одобрения  за членове на 
управителния съвет (съвета на дирек-
торите) и надзорния съвет на кредитна 
институция  и  изисквания  във  връзка 
с  изпълнение  на  техните  функции
(№ 20)  40

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4  от  2010 г.  за  изискванията  към
възнагражденията в банките  40

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 7 от 2014 г. за организацията и уп-
равлението на рисковете в банките  40

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър  42

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банко-
вите сметки и сейфове  42

За  изменение и допълнение на Наредба № 3 
от 2018 г. за условията и реда за откри-
ване на платежни сметки, за изпълнение 
на платежни операции и за използване на
платежни инструменти  50



БРОЙ  10 2     СЪДЪРЖ АНИЕ  НА  „ДЪРЖ АВЕН  ВЕСТНИК“  ЗА  2 019   Г.   С ТР.   9 7   

За  изменение и допълнение на Наредба № 9 
от 2017 г. за информацията и докумен-
тите, с които се доказва изпълнението 
на изискванията към временния и из-
вънредния управител на банка  55

За  контрол върху качеството на банкно-
тите и монетите в наличнопаричното
обращение (№ 18)  80

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 22 от 2009 г. за Централния кредитен 
регистър  100

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банко-
вите сметки и сейфове  100

НАЦИОНАЛЕН  
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение  и  допълнение  на  Правил-
ника за организацията и дейността на
Националния осигурителен институт  38

НАРЕДБИ

За  изменение на Наредба № 1 от 2007 г. 
за ползване и изплащане на паричните 
помощи  за  профилактика  и  рехаби-
литация  18

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане 
на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация  102

ИНСТРУКЦИИ

За  допълнение  на  Инструкция  № 13  от 
2000 г. за прилагане на Наредбата за 
категоризиране  на  труда  при  пенси-
ониране  69

НАЦИОНАЛЕН  
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  статистическо  сътрудничество  между 
Националния статистически институт 
на Република България и Национално-
то  статистическо  бюро  на  Република
Молдова  14

НАЦИОНАЛНА  
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ПРАВИЛНИЦИ

За  устройството и дейността на Национал-
ната здравноосигурителна каса  19

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Нацио -
налната здравноосигурителна каса  40

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Наци-
оналната здравноосигурителна каса  61

За  изменение и допълнение на Правилника 
за устройството и дейността на Нацио -
налната здравноосигурителна каса  78

УСЛОВИЯ И РЕД

За  сключване на договори за отпускане и 
заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, 
заплащани  напълно  или  частично  от
НЗОК  28

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ 
И РЕИМБУРСИРАНЕ НА  

ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

НАРЕДБИ

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство  по  нуклеарна  медицина
(№ 1)  78

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство за лечение на алергичните 
болести (№ 2)  78

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство по клинична хематология
(№ 3)  79

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство по анестезиология и интен -
зивно лечение (№ 4)  79

За  приемане  на  фармако-терапевтично
ръководство по очни болести (№ 5)  80

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство по медицинска паразито-
логия (№ 6)  80

За  приемане на фармако-терапевтично ръ-
ководство за лечение на неврологичните
заболявания (№ 7)  83

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръ ководство  по  ушно-носно-гърлени
болести (№ 8)  84

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство за използване на антими-
кробни лекарствени продукти (№ 9)  84

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство по детска клинична хема-
тология и онкология (№ 10)  84

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство по медицинска онкология
(№ 11)   85

За  приемане  на  фармако-терапевтично
ръководство по неонатология (№ 12)  88

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство по нефрология и диализа
(№ 13)  91

За  приемане  на  фармако-терапевтично
ръководство по ревматология (№ 14)  94

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство за лечение на гастроенте-
рологичните заболявания (№ 15)  95

За  приемане на фармако-терапевтично ръ-
ководство по ендокринология и болести
на обмяната (№ 16)  95
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За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство  за  лечение  на  имуноме-
диирани заболявания (№ 17)  99

За  приемане  на  фармако-терапевтично 
ръководство за лечение на урологични
заболявания (№ 18)  99

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изис-
квания, условията и реда за постъпване 
на държавна служба в Държавна агенция
„Национална сигурност“  4

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ І-4  от  2015 г.  за  кариерното разви-
тие в Държавна агенция „Национална
сигурност“  4

За  реда за обработване на лични данни в 
Държавна агенция „Национална сигур-
ност“ (№ I-4)  85

ИНСТРУКЦИИ

За  достъпа на Държавна агенция „Наци-
онална  сигурност“  до  информацион-
ните фондове на Агенция „Митници“
(№ І-7)  8 

За  изменение и допълнение на Инструкция 
№ І-8 от 2016 г. за методиката за опре-
деляне на критериите при съвпадения, 
по които Националното звено за полу-
чаване и обработване на резервационни 
данни за пътниците в Република Бълга-
рия, превозвани по въздух, предоставя 
резервационни данни и резултатите от 
тяхното обработване на Националния 
контратерористичен център, и реда за
предоставяне на данните  73

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ  
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“

ИНСТРУКЦИИ

За  условията и реда за носене на служебно 
оръжие от държавните служители на Дър-
жавна агенция „Технически операции“
(№ 29-19)  62

Поправка  63

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ПРАВИЛА

Задължителни правила за изменение и до-
пълнение на Задължителните правила 
за морските пристанища на Република
България  42

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 
КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛИ

Между правителството на Република Бъл-
гария и правителството на Република 

Северна Македония за сътрудничество 
в  областта  на  борбата  с  трафика  на
хора  64

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО  
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

СПОРАЗУМЕНИЯ

За  предоставяне на подкрепа за проекти 
между Комисията за енергийно и водно 
регулиране на Репуб лика България и 
Европейската банка за възстановяване и 
развитие по отношение на Програмата 
за регулаторно развитие на енергийния 
сектор  80

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1 от 2017 г. за регулиране на цените
на електрическата енергия  50

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 4 от 2013 г. за присъединяване към 
газопреносните  и  газоразпределител-
ните мрежи  63

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 6  от  2014  г.  за  присъединяване  на 
производители и клиенти на електри-
ческа  енергия  към  преносната  или 
към  разпределителните  електрически
мрежи  76

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 2 от 2013 г. за регулиране на цените
на природния газ  95

За  изменение  и  допълнение  на  Наред-
ба  № 3  от  2013 г.  за  лицензиране  на
дейностите в енергетиката  98

ПРАВИЛА

За  измерване на количеството електриче-
ска енергия  35

За  изменение и допълнение на Правилата
за търговия с природен газ  57

За  изменение и допълнение на Правилата 
за балансиране на пазара на природен
газ  57

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРАВИЛНИЦИ

За  дейността на Комисията за защита на 
личните данни и на нейната админи-
страция  60

Поправка  63

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕ-
ЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

ИНСТРУКЦИИ

За  взаимодействие  между  Комисията  за 
противодействие  на  корупцията  и  за 
отнемане  на  незаконно  придобитото 
имущество и Държавна агенция „Нацио-
нална  сигурност“  за  изпълнение  на 
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дейностите по глава девета от органите 
по чл. 16, ал. 2 от Закона за противо-
действие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество
(поверително) (№ 4)  62

За  взаимодействие  между  Комисията  за 
противодействие  на  корупцията  и  за 
отнемане  на  незаконно  придобито-
то  имущество  и  Държавна  агенция 
„Технически операции“ за изпълнение 
на дейностите по глава девета от ор-
ганите  по  чл. 16,  ал. 2  от  Закона  за 
противодействие  на  корупцията  и  за 
отнемане  на  незаконно  придобитото
имущество (поверително) (№ 5)  62

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД 
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ПРАВИЛНИЦИ

За  изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори  8

За  изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регис трираните одитори  20

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 1  от  2010 г.  за  правилата  за  полз-
ване, разпределение и процедурите по 
първично и вторично предоставяне за 
ползване,  резервиране  и  отнемане  на
номера, адреси и имена  10

За  изменение на Наредбата за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. 
за правилата за ползване, разпределение 
и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и
отнемане на номера, адреси и имена  36

ИНСТРУКЦИИ

За  взаимодействие на Комисията за регу-
лиране  на  съобщенията  с Комисията 
за  енергийно и водно регулиране и  с 
министъра  на  транспорта,  информа-
ционните  технологии  и  съобщенията 
при  осъществяване  на  контрола  за 
осигуряване  на  достъп  по  Закона  за 
електронните  съобщителни  мрежи  и
физическа инфраструктура (№ 1)  15

РЕШЕНИЯ

За  изменение и допълнение на Технически-
те изисквания за работа на електронни 
съобщителни  мрежи  от  неподвижна 
радиослужба и съоръженията, свързани
с тях (№ 546)  4

За  приемане  на  Технически  изисквания 
за осъществяване на електронни съоб-

щения  чрез  радиосъоръжения  от  лю-
бителска радиослужба (№ 559)  6

За  утвърждаване на Списък на независи-
ми консултанти и външни експерти по 
чл. 87, ал. 1 от Закона за електронни-
те  съобщителни  мрежи  и  физическа
инфраструктура (№ 560)  7

За  изменение и допълнение на Правила-
та  за  осъществяване  на  електронни 
съобщения  чрез  радиосъоръжения, 
които ползват радиочестотен спектър, 
който не е необходимо да бъде инди-
видуално определен (№ 60)  14

За  приемане  на  Технически  изисквания 
за работа на електронните съобщител-
ни  мрежи  от  подвижна  радиослужба
(№ 82)  19

За  приемане на Регулаторна политика за 
управление на радиочестотния спектър
(№ 112)  27

За  изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на наземни мрежи, 
позволяващи предоставяне на електрон-
ни съобщителни услуги (№ 343)  75

За  актуализиране на Списък на независи-
ми консултанти и външни експерти по 
чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа ин-
фраструктура (№ 406)  90

За  изменение и допълнение на Правилата 
за осъществяване на електронни съоб-
щения  чрез  радиосъоръжения,  които 
ползват радиочестотен спектър, който 
не е необходимо да бъде индивидуално
определен (№ 453)  98

За  приемане на Правила за реда и сроковете 
за съгласуване на общи условия на до-
говорите с потребителите на пощенски
услуги (№ 479)  102

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ  
НАДЗОР

НАРЕДБИ

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 22 от 2005 г. за условията и реда за 
вписване и отписване на публични дру-
жества, други емитенти на ценни книжа 
и емисии ценни книжа в регистъра на
Комисията за финансов надзор  2

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 53  от  2016 г.  за  изискванията  към 
отчетността,  оценката  на  активите  и 
пасивите  и  образуването  на  техниче-
ските  резерви  на  застрахователите, 
презастрахователите  и  Гаранционния
фонд  2

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 50 от 2015 г. за капиталовата адек-
ватност, ликвидността на инвестицион-
ните посредници и осъществяването на
надзор за спазването им  11
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За  лицата, получаващи пазарни проучвания
(№ 65)  27

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 46  от  2012 г.  за  реда  и  начина  за 
изплащане на компенсации от Фонда
за компенсиране на инвеститорите  34

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 48  от  2013 г.  за  изискванията  към
възнагражденията  41

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 61 от 2018 г. за изискванията към ре-
кламните и писмените информационни 
материали и страниците в интернет на
пенсионноосигурителните дружества  41

Относно  допълнителните  изисквания  във 
връзка с класифицирането на инвести-
ционни застрахователни продукти като 
несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5
от Кодекса за застраховането (№ 66)  42

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 28 от 2006 г. за условията и реда за 
провеждане на изпит за професионална 
квалификация  на  застрахователните 
брокери и за признаване на квалифи-
кация, придобита в държава членка  42

За  реда за регистрация на застраховател-
ните  посредници  по  електронен  път
(№ 67)  55

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 46  от  2012 г.  за  реда  и  начина  за 
изплащане на компенсации от Фонда
за компенсиране на инвеститорите  66

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 50 от 2015 г. за капиталовата адек-
ватност, ликвидността на инвестицион-
ните посредници и осъществяването на
надзор за спазването им  66

За  изменение  и  допълнение  на  Наредба 
№ 55 от 2017 г. за определяне на регули-
раните пазари от трети държави, които 
са еквивалентни на регулираните пазари 
или многостранни системи за търговия 
в  държава – членка  на  Европейския 
съюз,  или  в  друга  държава – страна 
по  Споразумението  за  Европейското
икономическо пространство  66

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА  
КОМИСИЯ

РЕШЕНИЯ
Относно  обявяване  на  Георги  Николов 

Вер гиев  за  народен  представител  от 
Тринадесети  изборен  район – Пазар-
джишки (№ 5171-НС)  23

Относно  обявяване  на  Станислав Иванов 
Стоянов  за  народен  представител  от 
Четвърти изборен район – Великотър-
новски (№ 25-НС)  27

Относно  утвърждаване  образците  на  из-
борните  книжа  за  произвеждане  на 
изборите  за  членове  на  Европейския 
парламент от Република България на
26 май 2019 г. (№ 26-ЕП)  27

Относно обявяване на Ралица Трилкова До-
брева за народен представител от Пет-
надесети изборен район – Плевенски,
в 44-то Народно събрание (№ 87-НС)  30

Относно обявяване на Лиляна Друмева Раде-
ва за народен представител в Двадесет 
и трети изборен район – София, в 44-то
Народно събрание (№ 102-НС)  31

Относно  техническа  грешка  в  Приложе-
ние № 79-ЕП  от  изборните  книжа  за 
изборите  за  членове  на  Европейския 
парламент от Република България на
26 май 2019 г. (№ 119-ЕП)  32

Относно изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията на дейността 
на Централната избирателна комисия, 
структурата  и  функциите  на  нейната
администрация (№ 175)  34

Относно обявяване на Митко Костадинов 
Полихронов за народен представител от 
Двадесет и девети изборен район – Ха-
сковски (№ 209-НС)  35

Относно обявяване на Мария Щерева Белова 
за  народен  представител  от Двадесет 
и  първи  изборен  район – Сливенски
(№ 319-НС)  40

За  обявяване на окончателните резултати 
от произведените на 26 май 2019 г. избо-
ри за членове на Европейския парламент 
от Република България (№ 447-ЕП)  44

Относно обявяване на избраните членове на 
Европейския парламент от Република
България (№ 456-ЕП)  44

Относно обявяване на Емил Йорданов Радев 
за член на Европейския парламент от
Репуб лика България (№ 490-ЕП)  49

Относно обявяване  на  Анна  Николаева 
Славова  за  народен  представител  от 
Двадесет и пети изборен район – София 
(№ 500-НС)  51

Относно обявяване на Смиляна Николова 
Нитова-Кръстева  за  народен предста-
вител  от  Двадесет  и  девети  изборен
район – Хасковски (№ 501-НС)  51

Относно обявяване на Красимир Геор гиев 
Ципов за народен представител от Два-
десет  и  пети  изборен  район – София
(№ 539-НС)  56

Относно утвърждаване образци на изборни 
книжа за произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г. (№ 615-МИ)  66

Относно утвърждаване образци на изборни 
книжа за произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г. (№ 630-МИ)  67

Относно  промяна  в  Решение  № 985-НС
от 5.09.2019 г. (№ 997-НС)  71

Относно  поправка  на  техническа  греш-
ка  в  Приложение  № 4  към  Решение 
№ 615-МИ от 15 август 2019 г. на ЦИК 
за  утвърждаване  образци  на  изборни 
книжа за произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г. (№ 1212-МИ)  77

Относно обявяване на Руслан Здравков То-
шев за народен представител в Трети 
изборен район – Варна, в 44-то Народно
събрание (№ 1599-НС)  86
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Относно  обявяване  на  Ма рия  Йорданова 
Цвет кова  за  народен  представител  в 
Тридесет и първи из борен район – Ям-
болски,  в  44-то  Народно  събрание
(№ 1600-НС)  86

Относно  обявяване  на  Десислав  Петров 
Тасков за народен представител в Трети 
изборен  район – Варненски,  в  44-то
Народно събрание (№ 1670-НС)  90

Относно  обявяване  на  Евдокия  Славчова 
Асенова  за  народен  представител  в 
Четиринадесети изборен район – Пер-
нишки,  в  44-то  Народно    събрание
(№ 1671-НС)  90

Относно  обявяване  на  Мартин  Стефанов 
Обрешков  за  народен  представител  в 
Осемнадесети  изборен  район – Раз-
градски,  в  44-то  Народно  събрание
(№ 1672-НС)  90

Относно обявяване на Добрин Ненов Данев 
за народен представител в Деветнаде-
сети изборен район – Русенски, в 44-то
Народно събрание (№ 1673-НС)  90

Относно обявяване на Полина Александрова 
Шишкова за народен представител от 
Тринадесети  изборен  район – Пазар-
джишки,  в  44-то  Народно  събрание
(№ 1674-НС)  90

Относно  обявяване  на  Данка  Евстатиева 
Зидарова-Люртова  за  народен  пред-
ставител  в  Седемнадесети  изборен 
район – Пловдивски, в 44-то Народно
събрание (№ 1675-НС)  90

Относно обявяване на Стоян Радков Божи-
нов за народен представител в Първи 
изборен район – Благоевградски, в 44-то
Народно събрание (№ 1682-НС)  91

Относно обявяване на Росен Малинов Мали-
нов за народен представител от Дваде-
сет и четвърти изборен район – София
(№ 1694-НС)  95

Относно обявяване на Стойно Митев Стой-
нов за народен представител във Втори 
изборен район – Бургаски, в 44-то На-
родно събрание (№ 1707-НС)  99
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в  

„Държавен вестник“ през 2019 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
„Автоматизирана система за управление на 

човешките ресурси“, Инструкция за изменение 
на Инструкция № И-5 от 2017 г. за условията и 
реда за организиране, поддържане и достъп до 
електронния регистър на военнослужещите и 
цивилните служители, – 98/75.

Автомобилен транспорт, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-3 от 2009 г. за не-
обходимите мерки за изпълнението и прилагането 
на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. от-
носно тахографите в автомобилния транспорт, за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета 
относно контролните уреди за регистриране на 
данните за движението при – и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския пар-
ламент и на Съвета за хармонизиране на някои 
разпоредби от социалното законодателство, свър-
зани с – и за необходимите мерки за изпълнението 
и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 15 март 
2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби 
от социалното законодателство, свързани с – , за 
изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 
№ 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 3820/85 на Съвета 74/31.

Авторско право и сродните му права, Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 47/2.

Агенция за държавна финансова инспекция, ПМС 
№ 80 за изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на – , приет с ПМС № 167 на 
Министерския съвет от 2006 г. 33/10.

Агенция за социално подпомагане, ПМС № 63 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 25 на Минис-
терския съвет от 2003 г. 27/14.

Агенция за хората с увреждания, ПМС № 79 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 337 на Минис-
терския съвет от 2004 г. 33/6.

Агенция за ядрено регулиране, ПМС № 99 за 
изменение и допълнение на Устройствения правил-
ник на – , приет с ПМС № 278 на Министерския 
съвет от 2013 г. 36/67.

Агенция „Митници“, Наредба за допълнение на 
Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени 
от – 9/26.

Адвокатски възнаграждения, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. 
за минималните размери на – 7/15.

Административни структури, Инструкция 
№ И-4 за условията, реда и процедурите за ор-
ганизиране на работата на – в Министерството 
на отбраната 58/46.

Административно обслужване, ПМС № 172 
за изменение и допълнение на Наредбата за – , 
приета с ПМС № 246 на Министерския съвет от 
2006 г. 56/13.

Аеронавигационно обслужване, ПМС № 8 за 
изменение и допълнение на Наредбата за – , 
приета с ПМС № 246 на Министерския съвет 
от 2006 г. 7/8.

Академичен състав в Република България, ПМС 
№ 26 за изменение и допълнение на Правилни-
ка за прилагане на Закона за развитието на – , 
приет с ПМС № 202 на Министерския съвет от 
2010 г. 15/3.

Академия на Министерството на вътрешни-
те работи, Наредба № 8121з-84 за приемане на 
курсанти, студенти и докторанти в – за учебната 
2019/2020 г. 12/39; ПМС № 161 за изменение и 
допълнение на Правилника за устройството и 
дейността на – , приет с ПМС № 339 на Минис-
терския съвет от 2014 г. 53/16.

Акцизи и данъчни складове, Правилник за изме-
нение и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за – 25/51; 60/22.

Акцизни стоки, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането 
с отнети и изоставени в полза на държавата – 35/21; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите 
за анализ за целите на контрола върху – 43/104.

Акционерно дружество с 50 на сто държавно 
участие, ПМС № 34 за одобряване на промени 
по бюджета на Министерството на земеделието, 
храните и горите за 2019 г. за участие на държа-
вата в учредяването на – в капитала съвместно 
с Компанията за инвестиции в земеделието и 
животновъдството (SALIC) на Кралство Саудит-
ска Арабия 18/11.

Антидопингова дейност, ПМС № 147 за прие-
мане на Наредба за – 47/18.

Атмосферен въздух, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за чистотата на – 1/13; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 
2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, 
фини прахови частици, олово, бензен, въглеро-
ден оксид и озон в – 79/20; Закон за изменение 
и допълнение на Закона за чистотата на – 81/2.

Атмосферни замърсители, ПМС № 146 за прие-
мане на Наредба за намаляване на националните 
емисии на определени – 47/10.

Б
Банки, Наредба № 10 за организацията, управ-

лението и вътрешния контрол в – 40/49; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 
2010 г. за изискванията към възнагражденията 
в – 40/76; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и 
управлението на рисковете в – 40/76.

Банкова несъстоятелност, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 33/1.

Банкноти, Наредба № 39 за номиналната стой-
ност, съдържанието, формата и дизайна на – и 
монетите, пускани в обращение 29/44; Наредба 
№ 18 за контрол върху качеството на – и монетите 
в наличнопаричното обращение 80/67.
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Бедствия, ПМС № 70 за изменение и допълне-
ние на Наредбата за условията, реда за получаване 
и размерите на възнагражденията на доброволците 
за обучение и за изпълнение на задачи за защита 
при – , приета с ПМС № 143 на Министерския 
съвет от 2008 г. 29/11.

Безплатна храна, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за ус-
ловията, реда и нормите за осигуряване на – и 
ободряващи напитки в Министерството на от-
браната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
в мирно време 55/44; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за 
определяне на условията и реда за предоставя-
не на – на служителите на Министерството на 
вътрешните работи за извършване на дейности, 
свързани със специфичния характер на труда 
на служителите, и на ободряващи напитки на 
служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 
до 6,00 ч. 77/21.

Бензини, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване 
емисиите на летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз 
на – 57/17.

Безработица, ПМС № 107 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за отпускане и изплащане 
на паричните обезщетения за – , приета с ПМС 
№ 32 на Министерския съвет от 2002 г. 39/3.

Биогорива, ПМС № 14 за изменение и допъл-
нение на Наредбата за критериите за устойчивост 
на – и течните горива от биомаса, приета с ПМС 
№ 302 на Министерския съвет от 2012 г. 10/3.

Биологично производство, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. 
за прилагане на правилата на – , етикетиране и 
контрол, и за издаване на разрешение за кон-
тролна дейност за спазване на правилата на – , 
както и за последващ официален надзор върху 
контролиращите лица 35/18.

Български лични документи, Закон за изменение 
на Закона за – 12/2; ПМС № 279 за изменение 
и допълнение на Правилника за издаване на – , 
приет с ПМС № 13 на Министерския съвет от 
2010 г. 89/4.

Бюджетно салдо, ПМС № 163 за одобряване 
на промени по бюджета на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съ-
общенията за 2019 г. в частта на финансирането 
на – 53/21.

В
Вероизповедания, Закон за изменение и допъл-

нение на Закона за – 29/3.
Ветеринарномедицински продукт, Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 62 от 
2006 г. за изискванията към данните върху опа-
ковката и в листовката за употреба на – 69/16.

Визов режим, ПМС № 2 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за условията и реда за 
издаване на визи и определяне на – , приета с 
ПМС № 198 на Министерския съвет от 2011 г. 5/3.

Висш експертен екологичен съвет, Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за 
функциите, задачите и състава на – 67/28.

Висш съдебен съвет, Правилник за организация 
на дейността на – и на неговата администрация 
16/15.

Висш съвет по фармация, Правилник за из-
менение на Правилника за организацията и 
дейността на – 68/1.

Висше образование, ПМС № 68 за изменение и 
допълнение на Наредбата за държавните изисква-
ния за признаване на придобито – и завършени 
периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища, приета с ПМС № 168 на Министерския 
съвет от 2000 г. 28/12.

Влогове, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера 
на дължимите от банките премийни вноски по 
Закона за гарантиране на – в банките 2/15.

Води, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 25/7; 61/2.

Водоснабдителни и канализационни системи, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединя-
ване на потребителите и за ползване на – 70/116.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 
ПМС № 120 за отменяне на Правилника за устрой-
ството и дейността на – , приет с ПМС № 187 на 
Министерския съвет от 2013 г. 41/15; Правилник 
за устройството и дейността на – 44/48.

Военни клубове, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № Н-10 от 2011 г. за орга-
низацията и дейността на – и представителните 
обекти на Министерството на отбраната 89/23.

Военно-географска служба, Правилник за ус-
тройството и дейността на – 77/12.

Военно разузнаване, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 71/2.

Военномедицинска академия, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. 
за – 44/72.

Военномедицинска експертиза, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 
2018 г. за – 87/66.

Военнопочивно дело, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за – 38/18; 
91/52.

Военно служещи, Наредба за изменение на На-
редба № Н-23 от 2016 г. за условията, размерите и 
реда за изплащане на допълнителни възнаграж-
дения на – и цивилните служители от служба 
„Военна информация“ 17/161; Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № Н-16 от 2016 г. 
за условията, размерите и реда за изплащане на 
допълнителни възнаграждения при изпълнение на 
военната служба на – от служба „Военна полиция“ 
27/75; Инструкция № И-2 за реда, организацията 
на работа и състава на комисиите за кариерно 
развитие на – в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия и на Комиси-
ята за избор на – за назначаване на длъжности 
по Регистъра на вакантните длъжности за – в 
състава на многонационални формирования, 
международни организации или в други между-
народни инициативи на територията на страната 
27/75; Наредба за изменение и допълнение на 
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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 43/104; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда 
за изплащане на допълнително възнаграждение 
за рискове за живота и здравето, които не могат 
да бъдат отстранени, ограничени или намалени, 
за – и цивилните служители от Министерството 
на отбраната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската ар-
мия 60/63; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и 
реда за адаптация на – от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
при освобождаване от военна служба 60/68; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда 
за изплащане на допълнителни възнагражде-
ния 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 70/6; Наредба за изменение 
на Наредба № Н-11 от 2018 г. за условията и 
реда за приемане на курсанти и – във висшите 
военни училища 72/88; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за 
критериите, условията и реда за атестиране 
на – от Министерството на отбраната, струк-
турите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия 95/37.

Вреди, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за отговорността на държавата и общи-
ните за – 94/23.

Въздухоплавателни средства, Наредба за допъл-
нение на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация 
на гражданските – в Република България 55/44.

Въоръжени сили, ПМС № 40 за изменение и до-
пълнение на Правилника за прилагане на Закона 
за отбраната и – на Република България, приет 
с ПМС № 46 на Министерския съвет от 2010 г. 
21/8; Закон за изменение и допълнение на Закона 
за отбраната и – на Република България 42/12; 
ПМС № 371 за изменение и допълнение на ПМС 
№ 382 на Министерския съвет от 2015 г. за прие-
мане на план за развитие на – до 2020 г. 101/44.

Въоръжение, ПМС № 178 за допълнение на 
ПМС № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за 
утвърждаване на Списък на държавите и организа-
циите, спрямо които Република България прилага 
забрана или ограничения върху продажбата и 
доставките на – и свързаното с него оборудване, в 
съответствие с резолюции на Съвета за сигурност 
на ООН и решения на Европейския съюз и на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа 56/29.

Възнаграждения, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изис-
кванията към – 41/30.

Върховен административен съд, Правилник за 
администрацията на – 60/23.

Г
Газоразпределителни мрежи, Наредба за изме-

нение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за 
присъединяване към газопреносните и – 63/99.

Географски национален код за направление, 
Решение № 28 за изменение и допълнение на 
Функционалните спецификации за преносимост 
на географски номера при промяна на достав-
чика на фиксирана телефонна услуга и/или при 
промяна на адреса в рамките на един – 10/22.

Горски разсадници, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 4 от 2012 г. за условията и 
реда за регистрация на – , както и за производство 
на фиданки в – , държавна собственост 35/18.

Горски репродуктивни материали, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 21 от 
2012 г. за условията и реда за определяне, одо-
бряване, регистрация и отмяна на източниците 
от горската семепроизводствена база, събирането 
и добива на – , тяхното окачествяване, търговия 
и внос 53/23.

Горски територии, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола 
и опазването на – 89/28; Наредба № 9 за защита 
на – от болести, вредители и други повреди 98/53.

Граждани на Европейския съюз, Инструкция за 
изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-
1276 от 2018 г. за реда и организацията за изда-
ване на документи и удостоверения по Закона 
за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на – , които не са български 
граждани, и членовете на техните семейства 65/33.

Граждански процесуален кодекс, Закон за изме-
нение и допълнение на – 100/82.

Гражданско въздухоплаване, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 1/10.

Гробищни паркове, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните 
изисквания към – (гробища) и погреб ването и 
пренасянето на покойници 97/84.

Гьотеборгски протокол, Изменения на Прото-
кола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, 
еутрофикацията и тропосферния озон ( – ) към 
Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замър-
сяване на въздуха на далечни разстояния, приети 
на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган 
на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева 87/3.

Д
Данни, Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и съхра-
нение на – от работодателите, осигурителите за 
осигурените при тях лица, както и от самооси-
гуряващите се лица 9/6.

Данък върху добавената стойност, Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за – 3/92.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон 
за изменение и допълнение на – 64/3; 102/2. 

Движение по пътищата, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за 
организиране на – 20/99.

Дейности по консервация и реставрация, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 
2011 г. за условията и реда за създаване и под-
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държане на публичен регистър на лицата, които 
имат право да извършват – 35/20.

Детски и ученически отдих и туризъм, Наредба 
за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за орга-
низиране и провеждане на – 86/6.

Деца и ученици, ПМС № 259 за изменение и 
допълнение на ПМС № 100 на Министерския 
съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на 
Механизъм за съвместна работа на институциите 
по обхващане и включване в образователната 
система на – в задължителна предучилищна и 
училищна възраст 82/2.

Деца с изявени дарби, ПМС № 97 за приемане 
на Програма на мерките за закрила на – от дър-
жавни, общински и частни училища през 2019 г. 
36/50; ПМС № 131 за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на 
стипендии и еднократно финансово подпомагане 
по Програмата на мерките за закрила на – от 
държавни, общински и частни училища през 
2019 г., приета с ПМС № 97 на Министерския 
съвет от 2019 г. 44/6; ПМС № 135 за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. 
за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на – от държавни, общински 
и частни училища през 2019 г., приета с ПМС 
№ 97 на Министерския съвет от 2019 г. 46/2; ПМС 
№ 159 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии 
по Програмата на мерките за закрила на – от 
държавни, общински и частни училища през 
2019 г., приета с ПМС № 97 на Министерския 
съвет от 2019 г. 53/11; ПМС № 199 за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. 
за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на – от държавни, общински 
и частни училища през 2019 г., приета с ПМС 
№ 97 на Министерския съвет от 2019 г. 65/2; ПМС 
№ 212 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. за изплащане на стипен-
дии и на еднократно финансово подпомагане 
по Програмата на мерките за закрила на – от 
държавни, общински и частни училища през 
2019 г., приета с ПМС № 97 на Министерския 
съвет от 2019 г. 71/3; ПМС № 220 за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за 
изплащане на стипендии по Програмата на мер-
ките за закрила на – от държавни, общински и 
частни училища през 2019 г., приета с ПМС № 97 
на Министерския съвет от 2019 г. 72/10; ПМС 
№ 228 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии 
по Програмата на мерките за закрила на – от 
държавни, общински и частни училища през 
2019 г., приета с ПМС № 97 на Министерския 
съвет от 2019 г. 73/2; ПМС № 301 за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. 
за изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на – от държавни, общински 
и частни училища през 2019 г., приета с ПМС 
№ 97 на Министерския съвет от 2019 г. 95/7; ПМС 
№ 307 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии 
по Програмата на мерките за закрила на – от 
държавни, общински и частни училища през 
2019 г., приета с ПМС № 97 на Министерския 
съвет от 2019 г. 97/35; ПМС № 316 за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за 
изплащане на стипендии и на еднократно финан-
сово подпомагане по Програмата на мерките за 

закрила на – от държавни, общински и частни 
училища през 2019 г., приета с ПМС № 97 на 
Министерския съвет от 2019 г. 97/41.

Дивеч, ПМС № 67 за изменение и допълнение 
на Правилника за прилагане на Закона за лова 
и опазване на – , приет с ПМС № 151 на Минис-
терския съвет от 2001 г. 28/11; 74/2.

Дипломатически служители, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за 
условията и реда за атестиране на – 81/18.

Дирекция за национален строителен контрол, 
ПМС № 127 за приемане на Устройствен пра-
вилник на – 42/19.

Дихателна система, Наредба № 6 за реда и 
условията за провеждане на диагностика, профи-
лактика и контрол на отделни заразни болести 
на – 56/37.

Добра производствена практика, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 69 от 
2006 г. за изискванията за – при производство 
на ветеринарномедицински продукти и активни 
субстанции 48/56.

Дом за медико-социални грижи за деца – Ямбол, 
ПМС № 18 за закриване на – 11/3.

Допълнителни възнаграждения, Наредба № 8121з-
1059 за условията и реда за изплащане на – на 
държавните служители за научна степен, за по-
лагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за 
полагане на труд на официални празници и за 
времето на разположение 78/3; Наредба № 8121з-
1060 за условията, реда и максималните размери 
за изплащане на – за изпълнение на специфични 
служебни дейности на държавните служители в 
МВР 78/4; ПМС № 281 за одобряване на допъл-
нителни трансфери по бюджетите на общините 
за 2019 г. за изплащане на – за постигнати ре-
зултати от труда на директорите на общинските 
детски градини, училища, центрове за подкрепа 
за личностно развитие и центрове за специална 
образователна подкрепа 89/10.

Допълнителни плащания, ПМС № 308 за из-
менение 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 фи-
нансова помощ на „Многопрофилна болница за 
активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Вра-
ца, и на „Многопрофилна болница за активно 
лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, 
гр. Ловеч 97/37.

Допълнителни разходи, ПМС № 349 от 2018 г. 
за изменение и допълнение на ПМС № 315 на 
Министерския съвет от 2018 г. за одобряване 
на – /трансфери за 2018 г. 1/21; ПМС № 11 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на икономиката за 2019 г. 9/3; ПМС № 17 за одоб-
ряване на – по бюджета на Министерския съвет 
за 2019 г. 11/3; ПМС № 24 за одобряване на – по 
бюджета на Държавната комисия по сигурността 
на информацията за 2019 г. 13/13; ПМС № 33 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на здравеопазването за 2019 г. 18/10; ПМС № 41 
за одобряване на – /трансфери за 2019 г. 21/9; 
ПМС № 46 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2019 г. 
за финансирането на проекти, свързани с изпъл-
нението на неотложни мерки за 2019 г. за при-
съединяването на Репуб лика България към 
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Шенгенското пространство 23/14; ПМС № 49 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на вътрешните работи за 2019 г. 25/14; ПМС № 73 
за изменение на ПМС № 315 на Министерския 
съвет от 2018 г. за одобряване на – /трансфери 
за 2018 г. 31/3; ПМС № 78 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на здравеопазване-
то за 2019 г. 31/30; ПМС № 81 за одобряване 
на – за 2019 г. за организиране и провеждане на 
апостолическото пътуване на Негово Светейше-
ство папа Франциск в България от 5 до 7 май 
2019 г. в гр. София и в гр. Раковски 33/12; ПМС 
№ 89 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терския съвет за 2019 г. 36/38; ПМС № 90 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на правосъдието за 2019 г. 36/39; ПМС № 91 за 
одобряване на – по бюджета на Министерския 
съвет за 2019 г. 36/39; ПМС № 95 за одобряване 
на – по бюджета на Националния статистически 
институт за 2019 г. 36/43; ПМС № 96 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 2019 г. за непредвиде-
ни и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия 36/44; ПМС № 101 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на културата за 
2019 г. 37/21; ПМС № 102 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2019 г. 37/21; ПМС № 105 за одобря-
ване на – /трансфери за държавните висши учи-
лища и научни организации за 2019 г. 37/29; ПМС 
№ 110 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2019 г. 
39/11; ПМС № 113 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на външните работи за 
2019 г. 39/12; ПМС № 118 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на икономиката за 
2019 г. 41/13; ПМС № 121 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на здравеопазване-
то за 2019 г. 41/15; ПМС № 122 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на външ-
ните работи за 2019 г. 41/16; ПМС № 123 за одо-
бряване на – по бюджета на Министерския съвет 
за 2019 г. за изплащане на държавна парична 
награда за проявена лична доблест при изпъл-
нение на обществен и граждански дълг 42/17; 
ПМС № 125 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2019 г. 42/18; 
ПМС № 134 за одобряване на – /трансфери за 
2019 г. 44/15; ПМС № 140 за одобряване на – за 
2019 г. по бюджета на Министерството на кул-
турата за извършване на планов преглед и ремонт 
на моторен кораб „Параход Радецки“, гр. Козло-
дуй 46/5; ПМС № 141 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на земеделието, 
храните и горите за 2019 г. 46/5; ПМС № 153 за 
одобряване на – по бюджета на Ми нистер ството 
на здравеопазването за 2019 г. 50/6; ПМС № 164 
за одобряване на – /трансфери за 2019 г. 53/21; 
ПМС № 165 за одобряване на –  по бюджета на 
Министерството на земеделието, храните и го-
рите за 2019 г. за осъществяване на спешна де-
зинсекционна кампания по поречието на река 
Дунав 54/2; ПМС № 169 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на младежта и 
спорта за 2019 г. 54/7; ПМС № 173 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2019 г. 56/27; ПМС № 175 
за одобряване на – по бюджета на Комисията за 
публичен надзор над регистрираните одитори за 

2019 г. 56/28; ПМС № 176 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на външните рабо-
ти за 2019 г. във връзка с Механизма за бежанците 
в Турция 56/28; ПМС № 177 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на земеделието, 
храните и горите за 2019 г. за предприемане на 
допълнителни мерки и действия по отношение 
на предотвратяване разпространението на забо-
ляването Африканска чума по свинете на тери-
торията на Република България 56/29; ПМС № 180 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на труда и социалната политика за 2019 г. 58/7; 
ПМС № 182 за одобряване на – по бюджета на 
съдебната власт за 2019 г. 58/8; ПМС № 185 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на вътрешните работи за 2019 г. 58/11; ПМС № 191 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на правосъдието за 2019 г. 62/11; ПМС № 192 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на младежта и спорта за 2019 г. 62/12; ПМС 
№ 197 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на регионалното развитие и благо-
устройството за 2019 г. 62/18; ПМС № 198 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на културата за 2019 г. 63/5; ПМС № 205 за одо-
бряване на – /трансфери за 2019 г. за изплащане 
на минимални диференцирани размери на па-
ричните средства за физическо възпитание и 
спорт 67/26; ПМС № 211 за одобряване на –  по 
бюджета на Министерството на младежта и 
спорта за 2019 г. 70/2; ПМС № 215 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на култу-
рата за 2019 г. за изплащане на минимални ди-
ференцирани размери на паричните средства за 
физическо възпитание и спорт 71/12; ПМС № 230 
за одобряване на – /трансфери по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2019 г. за из-
плащане на минимални диференцирани размери 
на паричните средства за физическо възпитание 
и спорт 73/6; ПМС № 235 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на икономиката за 
2019 г. 75/8; ПМС № 239 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на външните рабо-
ти за 2019 г. 76/6; ПМС № 245 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на финан-
сите за 2019 г. 79/17; ПМС № 249 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството за 2019 г. 
80/9; ПМС № 253 за одобряване на – за 2019 г. 
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 
обезпечаване изпълнението на мерките, свърза-
ни с националните доплащания 81/13; ПМС № 255 
за одобряване на – /трансфери за 2019 г. 81/14; 
ПМС № 257 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 2019 г. 
81/17; ПМС № 266 за одобряване на – /трансфе-
ри за 2019 г. за изплащане на минимални дифе-
ренцирани размери на паричните средства за 
физическо възпитание и спорт 84/2; ПМС № 268 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на правосъдието за 2019 г. 84/55; ПМС № 270 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на вътрешните работи за 2019 г. 84/56; ПМС 
№ 271 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2019 г. 
85/2; ПМС № 276 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на образованието и нау-
ката за 2019 г. 87/2; ПМС № 282 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на вътреш-
ните работи за 2019 г. 91/2; ПМС № 284 за одо-
бряване на – /трансфери от резерва по чл. 1, 
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ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. за не-
предвидени и/или неотложни разходи за предот-
вратяване, овладяване и преодоляване на после-
диците от бедствия 92/3; ПМС № 287 за одобря-
ване на – по бюджета на Министерския съвет за 
2019 г. 92/19; ПМС № 290 за одобряване на – за 
2019 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ 
за финансиране на разходи за данък върху доба-
вената стойност на общини по одобрени за под-
помагане проекти по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014/2020 г. 93/72; 
ПМС № 295 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 2019 г. 
95/4; ПМС № 299 за одобряване на – по бюджета 
на Министерския съвет за 2019 г. 95/6; ПМС 
№ 306 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2019 г. 
97/35; ПМС № 319 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на икономиката за 2019 г. 
97/42; ПМС № 320 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на отбраната за 2019 г. 
97/43; ПМС № 326 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на отбраната за 2019 г. 
99/35; ПМС № 328 за одобряване на – по бюдже-
та на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството за 2019 г. 99/36; ПМС № 329 
за одобряване на – по бюджета на Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройство-
то за 2019 г. 99/36; ПМС № 330 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на вътреш-
ните работи за 2019 г. 99/38; ПМС № 333 за одо-
бряване на – за 2019 г. 99/39; ПМС № 336 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
за 2019 г. за изграждане на Автомагистрала „Хе-
мус“ 99/41; ПМС № 340 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на правосъдието за 
2019 г. 100/105; ПМС № 341 за одоб ряване на – по 
бюджета на Министерството на вътрешните ра-
боти за 2019 г. 100/105; ПМС № 346 за одобрява-
не на – по бюджета на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съ-
общенията за 2019 г. 101/6; ПМС № 347 за одоб-
ряване на – по бюджета на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съ-
общенията за 2019 г. 101/7; ПМС № 348 за одо-
бряване на – /трансфери за 2019 г. 101/7; ПМС 
№ 361 за одобряване на – по бюджета на Минис-
терството на външните работи за 2019 г. 101/28; 
ПМС № 365 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на културата за 2019 г. за изпла-
щане на държавни парични награди за особени 
заслуги към българската държава и нацията 
101/30; ПМС № 366 за одобряване на – по бю-
джета на Министерството на здравеопазването 
за 2019 г. 101/30; ПМС № 367 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на здравеопазване-
то за 2019 г. 101/31.

Допълнителни трансфери, ПМС № 50 за одоб-
ряване на – по бюджета на държавното общест-
вено осигуряване за 2019 г. 25/14; ПМС № 69 за 
одобряване на – по бюджетите на общините за 
възстановяване на транспортните разходи или на 
разходите за наем на педагогическите специалисти 
в институциите в системата на пред училищното 
и училищното образование за 2019 г. 29/7; ПМС 
№ 82 за одобряване на – по бюджета на държав-
ното обществено осигуряване за 2019 г. 34/16; 
ПМС № 103 за одобряване на – за Университета 

за национално и световно стопанство – София, за 
2019 г. 37/22; ПМС № 109 за одобряване на – по 
бюджета на Българската телеграфна агенция за 
2019 г. 39/10; ПМС № 128 за одобряване на – за 
2019 г. 43/2; ПМС № 130 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца 
и ученици от уязвими групи в детските градини 
и училищата и за допълнително финансиране за 
издръжка на паралелки за придобиване на квали-
фикация по защитени специалности от професии 
и специалности от професии, по които е налице 
очакван недостиг от специалисти на пазара на 
труда 43/3; ПМС № 132 за одобряване на – за 
закупуване на познавателни книжки, учебници, 
достъп до електронно четими учебници, учебни 
комплекти и учебни помагала за децата и учени-
ците в общинските детски градини и училища за 
2019 г. 44/8; ПМС № 160 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца 
и ученици от уязвими групи в детските градини 
и училищата 53/14; ПМС № 167 за одобряване 
на – по бюджетите на общините за 2019 г. за 
финансово осигуряване на дейности по Нацио-
нална програма „Оптимизиране на вътрешната 
структура на персонала“, одобрена с Решение 
№ 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одоб-
ряване на национални програми за развитие на 
образованието 54/2; ПМС № 174 за одобряване 
на – по бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2019 г. 56/27; ПМС № 183 за 
одобряване на – по бюджетите на общините за 
2019 г. 58/8; ПМС № 187 за одобряване на – чрез 
бюджета на Министерството на образованието и 
науката за Българската академия на науките за 
2019 г. 58/11; ПМС № 204 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на икономиката за 
2019 г. за Държавно предприятие „Управление и 
стопанисване на язовири“ 67/25; ПМС № 208 за 
одобряване на – по бюджетите на общините за 
2019 г. за финансово осигуряване на дейности 
по Национална програма „Оптимизиране на 
вътрешната структура на персонала“, одобрена 
с Решение № 172 на Министерския съвет от 
2019 г. за одобряване на национални програми за 
развитие на образованието 69/2; ПМС № 209 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на земеделието, храните и горите за 2019 г. за 
изплащане на обезщетения за умрели/eвтанази-
рани животни, унищожени суровини и храни от 
животински произход, фуражи, фуражни суро-
вини, фуражни добавки и инвентар и прилагане 
на мерките за ограничаване и ликвидиране на 
заболяването Африканска чума по свинете на 
територията на Република България 69/5; ПМС 
№ 216 за одобряване на – по бюджетите на об-
щините за 2019 г. за финансово осигуряване на 
дейности по национални програми за развитие на 
образованието 71/12; ПМС № 219 за одобряване 
на – по бюджетите на общините за 2019 г. за 
финансово подпомагане на общините за ремонт, 
възстановяване, изграждане и довършване на во-
енни паметници 72/3; ПМС № 221 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта за 2019 г. за изплащане на минимални 
диференцирани размери на паричните средства за 
физическо възпитание и спорт 72/12; ПМС № 222 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности 
по националните програми „Осигуряване на съв-
ременна образователна среда“ и „Без свободен 
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час“, одобрени с Решение № 172 на Министерския 
съвет от 2019 г. за одобряване на национални 
програми за развитие на образованието 72/12; 
ПМС № 223 за одобряване на – по бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2019 г. 72/21; ПМС № 225 за 
одобряване на – по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
за 2019 г. за изпълнение на Проект „Софийски 
околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 
41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до 
пътен възел „Младост“)“ 72/27; ПМС № 246 за 
одобряване на – по бюджета на държавното об-
ществено осигуряване за 2019 г. 80/2; ПМС № 247 
за одобряване на – по бюджетите на общините за 
2019 г. за финансово осигуряване на дейности по 
национални програми за развитие на образование-
то 80/2; ПМС № 261 за одобряване на – на всички 
заинтере совани ведомства за 2019 г. във връзка с 
Междуведомствения координационен механизъм 
за присъединяване на Репуб лика България към 
Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР), създаден с Решение № 789 на 
Министерския съвет от 2017 г. 83/30; ПМС № 272 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности 
по националните програми „Заедно в грижата за 
ученика“, „Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в системата на предучилищ-
ното и училищното образование“ и „Иновации в 
действие“, одобрени с Решение № 172 на Минис-
терския съвет от 2019 г. за одобряване на наци-
онални програми за развитие на образованието 
85/3; ПМС № 291 за одобряване на – по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2019 г. 93/72; ПМС № 292 за одобряване на – по 
бюджета на държавното обществено осигуряване 
за 2019 г. 93/72; ПМС № 293 за одобряване на – по 
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово 
осигуряване на дейности по Национална про-
грама „Оптимизиране на вътрешната структура 
на персонала“, одобрена с Решение № 172 на 
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на образова-
нието 93/73; ПМС № 300 за одобряване на – за 
покриване на неизпълнението на приходите по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 95/6; ПМС 
№ 303 за одобряване на – по бюджетите на об-
щините за 2019 г. за финансово осигуряване на 
дейности по националните програми „Осигуряване 
на съвременна образователна среда“ и „Инова-
ции в действие“, одобрени с Решение № 172 на 
Министерския съвет от 2019 г. за одоб ряване на 
национални програми за развитие на образова-
нието 96/29; ПМС № 311 за одобряване на – по 
бюджета на Министерството на земеделието, 
храните и горите за 2019 г. за предприемане на 
допълнителни мерки и действия по отношение 
на предотвратяване разпространението на забо-
ляването Афри канска чума по свинете на терито-
рията на Република България 97/38; ПМС № 322 
за одобряване на – по бюджетите на общините 
за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности 
по Национална програма „Оптимизиране на 
вътрешната структура на персонала“, одобрена 
с Решение № 172 на Министерския съвет от 
2019 г. за одобряване на национални програми 
за развитие на образованието 99/31; ПМС № 339 
за одобряване на – по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2019 г. 100/105; ПМС 
№ 342 за одобряване на – по бюджетите на общи-
ните за 2019 г. 100/106; ПМС № 343 за одобряване 

на – по бюджетите на общините за 2019 г. за 
компенсиране на безплатния транспорт на деца 
и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за преду-
чилищното и училищното образование 100/110; 
ПМС № 349 за одобряване на – по бюджетите на 
общините за 2019 г. за финансово осигуряване на 
дейности по национални програми за развитие на 
образованието 101/14; ПМС № 355 за одобряване 
на – по бюджета на Министерството на земеде-
лието, храните и горите за 2019 г. за доставка 
на ваксина срещу болестта заразен нодуларен 
дерматит по едрите преживни животни 101/23; 
ПМС № 357 за одобряване на – по бюджетите на 
общини за 2019 г. 101/24.

Доставчици на медийни услуги, Наредба № 1 
за реда за обявяване и публикуване на инфор-
мацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 
и 2 от Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения и за обявяване на 
разпространителите и – 41/28.

Доходи на физически лица, Закон за допълнение 
на Закона за данъците върху – 79/16.

ДП „Ръководство на въздушното движение“, 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за устройството, функциите и дейността 
на – 6/7.

Дуална система на обучение, Наредба № РД-04-4 
за условията и реда за създаване и поддържане 
на информационна база данни на работодатели-
те, които отговарят на изискванията за участие 
в партньорства за осъществяване на обучение 
чрез работа ( – ) 91/48.

Дървесина, ПМС № 51 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии, държавна и общинска собственост, и 
за ползването на – и недървесни горски продукти, 
приета с ПМС № 316 на Министерския съвет 
от 2011 г. 26/3; Наредба № 6 за изискванията и 
контрола върху – , която се използва за битово 
отопление 81/19.

Държавен бюджет, Закон за изменение на Закона 
за – на Република България за 2019 г. 60/2; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – на 
Репуб лика България за 2019 г. 60/16; ПМС № 190 за 
извършване на промени на утвърдените със Закона 
за – на Република България за 2019 г. максимал-
ни размери на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2019 г., и максимални 
размери на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2019 г., по бюджета 
на Министерството на околната среда и водите 
62/11; ПМС № 196 за изменение и допълнение 
на ПМС № 344 на Министерския съвет от 2018 г. 
за изпълнението на – на Република България 
за 2019 г. 62/13; ПМС № 258 за извършване на 
промени на утвърдения със Закона за – на Репуб-
лика България за 2019 г. максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2019 г. по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
за изпълнението на Проект „Модернизация на 
Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ 81/18; ПМС 
№ 278 за извършване на промени на утвърдените 
със Закона за – на Република България за 2019 г. 
максимални размери на новите задължения за 
разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2019 г. от Министерството на туризма 89/4; Закон 
за – на Република България за 2020 г. 100/3.
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Държавен противопожарен контрол, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 
от 2014 г. за реда за осъществяване на – 33/50.

Държавна агенция „Безопасност на движението 
по пътищата“, ПМС № 21 за създаване на – 12/22.

Държавна агенция „Държавен резерв и военно-
временни запаси“, ПМС № 345 за извършване на 
промени на утвърдените със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. мак-
симални размери на ангажиментите за разходи 
и нови задължения за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2019 г. по бюджета на – 100/114; 
ПМС № 369 за изменение и допълнение на Ус-
тройствения правилник на – , приет с ПМС № 13 
на Министерския съвет от 2004 г. 101/32.

Държавна агенция „Електронно управление“, 
ПМС № 233 за приемане на Правилник за дей-
ността, структурата и организацията на – 74/5.

Държавна агенция за бежанците при Министер-
ския съвет, ПМС № 100 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 59 на Министерския съвет от 2008 г. 36/69.

Държавна агенция за метрологичен и технически 
надзор, ПМС № 86 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 47 на Министерския съвет от 2003 г. 35/5; ПМС 
№ 201 за изменение и допълнение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 47 на 
Министерския съвет от 2003 г. 65/6.

Държавна агенция „Национална сигурност“, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, 
условията и реда за постъпване на държавна 
служба в – 4/79; Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното 
развитие в – 4/80; Инструкция № І-7 за достъпа 
на – до информационните фондове на Агенция 
„Митници“ 8/57; ПМС № 229 за изменение и до-
пълнение на Правилника за прилагане на Закона 
за – , приет с ПМС № 23 на Министерския съвет 
от 2008 г. 73/4.

Държавна комисия по хазарта, ПМС № 47 за 
изменение на Устройствения правилник на – и на 
нейната администрация, приет с ПМС № 278 на 
Министерския съвет от 2012 г. 24/48; ПМС № 250 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – и на нейната администрация, 
приет с ПМС № 278 на Министерския съвет от 
2012 г. 80/13.

Държавна служба, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за 
назначаване на – в Министерството на вътреш-
ните работи 44/85.

Държавна собственост, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 44/2; ПМС № 376 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 254 
на Министерския съвет от 2006 г. 102/29.

Държавни детски градини, Правилник за изме-
нение и допълнение на Правилника за органи-
зацията и дейността на – към Министерството 
на отбраната и условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в – към Ми-
нистерството на отбраната 89/22.

Държавно обществено осигуряване, ПМС № 117 
за изменение и допълнение на Наредбата за па-

ричните обезщетения и помощи от – , приета с 
ПМС № 188 на Министерския съвет от 2015 г. 
40/18; Закон за бюджета на – за 2020 г. 99/9.

Държавно предприятие „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“, Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за ус-
тройството и дейността на – 41/16.

Държав но предприятие „Пристанищна инфра-
структура“, Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за устройството, функциите 
и дейността на – 47/49.

Държавно предприятие „Управление и стопа-
нисване на язовири“, ПМС № 62 за приемане на 
Правилник за устройството и дейността на – 27/6.

Е
Европейски структурни и инвестиционни фондо-

ве, Закон за допълнение на Закона за управление 
на средствата от – 29/2.

Европейски съюз, ПМС № 353 от 2018 г. за 
изменение и допълнение на ПМС № 85 на Ми-
нистерския съвет от 2007 г. за координация по 
въпросите на – 3/8.

Единна информационна система за ВиК услугите, 
Наредба № РД-02-20-3 за условията и реда за 
създаване и поддържане на – и на регистър на 
асоциациите по ВиК и на ВиК операторите 94/113.

Единна информационна точка, ПМС № 227 за 
приемане на Наредба за форматите на данните 
и за условията и реда за предоставяне на достъп 
до информацията в – 72/30.

Еднократна помощ, ПМС № 184 за определяне 
размера на – за ученици, записани в първи клас 
на държавно или общинско училище, за покри-
ване на част от разходите в началото на учебната 
2019/2020 година 58/11.

Електрическа енергия, Правила за измерване 
на количеството – 35/28; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за регу-
лиране на цените на – 50/168.

Електрически мрежи, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за при-
съединяване на производители и клиенти на 
електрическа енергия към преносната или към 
разпределителните – 76/18.

Електронен магазин, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 
регистриране и отчитане чрез фискални ус-
тройства на продажбите в търговските обекти, 
изискванията към софтуерите за управлението 
им и изисквания към лицата, които извършват 
продажби чрез – 75/9.

Електронна платформа, ПМС № 243 за приема-
не на Наредба за – 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 дру-
жества, чиито дялове или акции са собственост 
на търговско дружество с повече от 50 на сто 
държавно участие в капитала 77/3.

Електронни съобщения, Решение № 559 от 
2018 г. за приемане на Технически изисквания 
за осъществяване на – чрез радиосъоръжения от 
любителска радиослужба 6/13; Решение № 60 за 
изменение и допълнение на Правилата за осъщест-
вяване на – чрез радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е необходимо 
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да бъде индивидуално определен 14/79; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за – 74/3; 
Решение № 453 за изменение и допълнение на 
Правилата за осъществяване на – чрез радиосъо-
ръжения, които ползват радиочестотен спектър, 
който не е необходимо да бъде индивидуално 
определен 98/76.

Електронни съобщителни мрежи, Решение 
№ 546 от 2018 г. за изменение и допълнение на 
Технически те изисквания за работа на – от не-
подвижна радиослужба и съоръженията, свързани 
с тях 4/81; Инструкция № 1 за взаимодействие 
на Комисията за регулиране на съобщенията с 
Комисията за енергийно и водно регулиране и 
с министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията при осъществяване 
на контрола за осигуряване на достъп по Закона 
за – и физическа инфраструктура 15/78; Решение 
№ 82 за приемане на Технически изисквания 
за работа на – от подвижна радиослужба 19/66; 
Наредба № 6 за сервитутите, които възникват 
в полза на операторите на – по Закона за – и 
физическа инфраструктура 49/13; Наредба № 21 
за съдържанието, условията и реда за създава-
не и поддържане на специализирани карти и 
регистри за – , съоръжения и свързаната с тях 
физическа инфраструктура 83/36; Решение № 406 
за актуализиране на Списък на независими кон-
султанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от 
Закона за – и физическа инфраструктура 90/12; 
ПМС № 286 за приемане на Наредба за прави-
лата и нормите за проектиране, разполагане и 
демонтаж на – 92/11.

Електронно управление, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 94/3.

Енергетика, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 41/7; 79/2; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 3 от 2013 г. за ли-
цензиране на дейностите в – 98/75.

Енергийни спестявания, Наредба № Е-РД-04-2 за 
условията и редa за извършване на оценка на – , 
реализирани в резултат на изпълнени мерки за 
повишаване на енергийната ефективност при 
производството, преноса и разпределението на 
енергия и за потвърждаването им 40/48.

Енергия от възобновяеми източници, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № РД-
16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял 
на – в брутното крайно потребление на енергия 
и потреблението на биогорива и енергия от – в 
транспорта 23/20.

Етична комисия за клинични изпитвания, Пра-
вилник за условията и реда за работа на – по 
Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина 35/9; Правилник за изменение и до-
пълнение на Правилника за условията и реда за 
работа на – по Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина 91/6.

Ж
Железопътен транспорт, Закон за изменение 

и допълнение на Закона за – 20/10; Закон за 
изменение на Закона за – 62/3; Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. 
за управление на без опасността в – 66/26.

Железопътна инфраструктура, Наредба за из-
менение и допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. 
за достъп и използване на – 45/31.

Железопътна система, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г. за 
постигане на оперативна съвместимост на наци-
оналната – с железопътната система в рамките 
на Европейския съюз 70/125.

Железопътен превоз, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 43 от 2001 г. за – на 
пътници, багажи и колетни пратки 81/21.

Железопътни предприятия, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. 
за лицензиране на – за превоз на пътници и/или 
товари 70/123.

Жертви на престъпления, Инструкция за 
отменяне на Инст рукция № Iз-507 от 2008 г. за 
осъществяване на прием на граждани и подкре-
па на – в структурите на Министерството на 
вътрешните работи 73/11.

Животински и растителни видове в природата, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване 
на разрешителни за въвеждане на неместни или 
повторно въвеждане на местни – 46/27.

Животновъдство, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 13/4.

Жилищен фонд, Закон за преброяване на населе-
нието и – в Република България през 2021 г. 20/2.

З
Заболявания, извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за 
заплащане от държавния бюджет на лечението 
на българските граждани за – 32/26; Наредба за 
изменение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за 
заплащане от държавния бюджет на лечението 
на българските граждани за – 92/146.

Заповед за изпълнение, Наредба за допълне-
ние на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване 
на образци на – , заявление за издаване на – и 
други книжа във връзка със заповедното про-
изводство 99/47.

Заплати, ПМС № 4 за изменение и допълнение 
на ПМС № 67 на Министерския съвет от 2010 г. 
за – в бюджетните организации и дейности 5/3; 
ПМС № 6 за изменение и допълнение на Наредбата 
за – на служителите в държавната администра-
ция 5/5; ПМС № 43 за изменение и допълнение 
на ПМС № 67 на Министерския съвет от 2010 г. 
за – в бюджетните организации и дейности 23/11.

Заплащане на труда, Наредба за изменение на 
Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и – 8/55.

Застрахователи, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията 
към отчетността, оценката на активите и пасивите 
и образуването на техническите резерви на – , 
презастрахователите и Гаранционния фонд 2/20.

Застрахователни брокери, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. 
за условията и реда за провеждане на изпит за 
професионална квалификация на – и за призна-
ване на квалификация, придобита в държава 
членка 42/43.

Застрахователни посредници, Наредба № 67 за 
реда за регистрация на – по електронен път 55/50.
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Заразна плевропневмония по говедата, ентерови-
русен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), 
дурин и инфекциозна анемия по конете, Наредба 
№ 2 за ограничаване и ликвидиране на – 27/72.

Заразни болести, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда 
за регистрация, съобщаване и отчет на – 5/11.

Защита на личните данни, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 17/3.

Защита от радон, Наредба № РД-02-20-1 за 
техническите изисквания към сградите за – 33/22.

Защитени географски означения, Наредба № 5 
за подготовка и представяне на искания до Ев-
ропейската комисия относно земеделските про-
дукти и храни със – и традиционно специфичен 
характер, за контрол за съответствие с продукто-
вата спецификация и за водене на регистри на 
производителите и контролиращите лица 67/34.

Здраве, Наредба № 2 за медицинските и други 
услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за – и за 
реда и условията за тяхното одобряване, полз-
ване и заплащане 26/80; Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 58/5.

Здравеопазване, ПМС № 168 за структурни 
промени в системата на – 54/6; ПМС № 305 за 
структурни промени в системата на – 97/34.

Здравни дейности, гарантиран от бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса, Наредба 
№ 9 за определяне на пакета от – 98/52.

Здравни технологии, Наредба за отменяне на 
Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за 
извършване на оценка на – 26/100.

Здравноосигурителни права, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. 
за реда за издаване на документи, необходими за 
упражняване на – съгласно правилата за коорди-
нация на системите за социална сигурност 41/17.

Здравословни и безопасни условия на труд, На-
редба за изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2004 г. за минималните изисквания за – при 
извършване на строителни и монтажни работи 
10/18.

Здравословно хранене, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за – на 
децата на възраст от 3 до 7 години в детски за-
ведения 87/62.

Земеделска и горска техника, Наредба № 1 за 
условията и реда за обучение на кандидатите за 
придобиване на правоспособност за работа със – и 
условията и реда за издаване на удостоверение 
за регистрация на учебни форми за тяхното 
обучение 19/49.

Земеделски земи, ПМС № 207 за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на – , приет с ПМС № 240 на 
Министерския съвет от 1996 г. 67/27; ПМС № 337 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на – , приет с ПМС № 74 на Министерския 
съвет от 1991 г. 100/86.

Земеделски производители, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за подпомагане на – 51/2; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2018 г. за условията и реда за изплаща-
не, намаляване или отказ за изплащане, или за 

оттегляне на изплатената финансова помощ за 
мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона 
за подпомагане на – 74/29.

Земеделски стопанства, Закон за преброяване 
на – в Република България през 2020 г. 22/1.

И
Играчки, ПМС № 238 за изменение и допълне-

ние на Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на – , приета с ПМС 
№ 300 на Министерския съвет от 2010 г. 76/6.

Изборен кодекс, Закон за изменение и допъл-
нение на – 21/2; Закон за изменение на – 29/2; 
Закон за изменение на – 61/2.

Избори за общински съветници и кметове, ПМС 
№ 210 за приемане на план-сметка за разходите 
по подготовката и произвеждането на първи и 
втори тур на – през 2019 г. 69/6; ПМС № 296 
за изменение на ПМС № 210 на Министерския 
съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за 
разходите по подготовката и произвеждането на 
първи и втори тур на – през 2019 г. 95/5.

Измервания, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 72/2.

Изпълнителна агенция „Железопътна админи-
страция“, ПМС № 133 за изменение и допълнение 
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 167 на Министерския съвет от 2001 г. 44/11.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, 
ПМС № 53 за приемане на Устройствен правилник 
на – 26/16; Наредба № 1 за условията и реда за 
извършване на проверки от – 26/76.

Изпълнителна агенция по горите, ПМС № 285 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – , приет с ПМС № 173 на Минис-
терския съвет от 2011 г. 92/8.

Изпълнителна агенция по трансплантация, На-
редба за изменение и допълнение на Наредба № 21 
от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се 
вписват в регистрите на – , редът за вписване и 
ползване на информацията 41/22.

Имунизации, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 15 от 2005 г. за – в Република 
България 78/9.

Инвестиции, ПМС № 263 за изменение и до-
пълнение на Правилника за прилагане на Закона 
за насърчаване на – , приет с ПМС № 221 на 
Министерския съвет от 2007 г. 83/33.

Инвестиционни застрахователни продукти, 
Наредба № 66 относно допълнителните изиск-
вания във връзка с класифицирането на – като 
несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса 
за застраховането 42/41.

Инвестиционни посредници, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 50 от 2015 г. за 
капиталовата адекватност, ликвидността на – и 
осъществяването на надзор за спазването им 
11/25; 66/45.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Пра-
вилник за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на дейността на – и за дейността 
на администрацията и на експертите 35/14.

Институт по отбрана „Професор Цветан Лаза-
ров“, Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността на – 68/6.
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Институции в системата на предучилищното и 
училищното образование, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за – 7/15.

Интернати, Правилник за изменение и допъл-
нение на Правилника за устройството и дейността 
на възпитателните училища, – и социално-педа-
гогическите интернати 87/59.

Информационен център на Министерството 
на отбраната, Правилник за устройството и 
дейността на – 23/16.

Информационна система за управление и наблю-
дение на средствата от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове (ИСУН), ПМС № 87 
за допълнение на Наредбата за определяне на 
условия та, реда и механизма за функциониране 
на – и за провеждане на производства пред управ-
ляващите органи посредством ИСУН, приета с 
ПМС № 243 на Министерския съвет от 2016 г. 35/6.

Инциденти, Инструкция за изменение и до-
пълнение на Инструкция № И-4 от 2007 г. за 
дейността на командирите (началниците, ръко-
водителите) от Министерството на отбраната, 
Българската армия и структурите на подчинение 
на министъра на отбраната при – 35/25.

К
Кадастрална карта и кадастрални регистри, 

Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-4 
от 2016 г. за предоставяне на услуги от – 8/57; 
Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-5 
от 2016 г. за съдържанието, създаването и под-
държането на – 8/57; Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. 
за предоставяне на услуги от – 86/6.

Кадастър и имотен регистър, Закон за измене-
ние и допълнение на Закона за – 41/2.

Касетъчни боеприпаси, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за изпълнение на Кон-
венцията по – и Конвенцията за забраната на 
използването, складирането, производството и 
трансфера на противопехотни мини и за тяхното 
унищожаване 98/4.

Качество „планински продукт“, Наредба № 4 
за условията и реда за използване на незадъл-
жителния термин за – и за осъществяването на 
контрол върху неговата употреба 45/39.

Квалификации, необходими за придобиване на 
правоспособност за упражняване на професията 
„Екскурзовод“, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 от 2016 г. за образованието, прак-
тическата подготовка и професионалната – 46/28.

Квалификации, необходими за придобиване на 
право способност за упражняване на професията 
„Планински водач“, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 от 2016 г. за обра-
зованието, практическата подготовка и профе-
сионалната – 46/31.

Квалификация по професията „Авиационен 
техник“, Наредба № 16 за придобиване на – 63/23.

Квалификация по професията „Администратор 
в хотелиерството“, Наредба № 1 за придобиване 
на – 11/9.

Квалификация по профе сията „Военнослу-
жещ – санитарен инструктор“, Наредба № 11 за 
придобиване на – 15/58.

Квалификация по професията „Готвач“, Наредба 
№ 5 за придобиване на – 16/44.

Квалификация по професията „Данъчен и мит-
нически посредник“, Наредба № 19 за придобиване 
на – 71/20.

Квалификация по професията „Еколог“, Наредба 
№ 6 за придобиване на – 18/160.

Квалификация по професията „Екскурзовод“, 
Наредба № 8 за придобиване на – 22/10.

Квалификация по професията „Карвинг-декора-
тор“, Наредба № 10 за придобиване на – 23/21.

Квалификация по професията „Лаборант“, На-
редба № 4 за придобиване на – 15/35.

Квалификация по професията „Посредник на 
трудовата борса“, Наредба № 3 за придобиване 
на – 15/11.

Квалификация по професията „Програмист“, 
Наредба № 18 за придобиване на – 70/95.

Квалификация по професията „Продавач-консул-
тант“, Наредба № 23 за придобиване на – 72/48.

Квалификация по професията „Сервитьор-бар-
ман“, Наредба № 12 за придобиване на – 24/50.

Квалификация по професията „Спортен маса-
жист“, Наредба № 7 за придобиване на – 20/84.

Квалификация по професията „Строител-монта-
жник“, Наредба № 21 за придобиване на – 71/91.

Квалификация по професията „Съдебен служи-
тел“, Наредба № 14 за придобиване на – 45/48.

Квалификация по професията „Сътрудник со-
циални дейности“, Наредба № 22 за придобиване 
на – 71/123.

Квалификация по професията „Техник на елек-
тронна техника“, Наредба № 20 за придобиване 
на – 71/60.

Квалификация по професията „Техник на енер-
гийни съоръжения и инсталации“, Наредба № 2 за 
придобиване на – 14/7.

Квалификация по професията „Техник-технолог 
в дървообработването“, Наредба № 13 за придо-
биване на – 25/63.

Квалификация по профе сията „Техник-технолог 
в хранително-вкусовата промишленост“, Наредба 
№ 17 за придобиване на – 70/8.

Квалификация по професията „Химик-технолог“, 
Наредба № 9 за придобиване на – 22/42.

Кланични трупове, Наредба за изменение на 
Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за 
провеждане на курс за обучение и изпит и за 
издаване и отнемане на свидетелство на класи-
фикатори за окачествяване на – по скалата (S)
EUROP 16/42.

Класификатор на длъжностите, ПМС № 37 за 
приемане на – на военнослужещите в Служба 
„Военна полиция“ 19/20; ПМС № 72 за изменение 
на Наредбата за прилагане на – в администра-
цията, приета с ПМС № 129 на Министерския 
съвет от 2012 г. 31/2; ПМС № 224 за изменение и 
допълнение на – в служба „Военна информация“, 
приет с ПМС № 170 на Министерския съвет от 
2016 г. 72/26.

Кодекс за социално осигуряване, Закон за изме-
нение и допълнение на – 12/3.

Командировки, ПМС № 149 за изменение и 
допълнение на Наредбата за дългосрочните – в 
чужбина, приета с ПМС № 252 на Министерския 
съвет от 2000 г. 49/2.
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Командировъчни средства, ПМС № 150 за 
допълнение на Наредбата за – при задграничен 
мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския 
съвет от 2008 г. 49/3.

Комисия за защита на личните данни, Пра-
вилник за дейността на – и на нейната админи-
страция 60/44.

Комисия за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
Инструкция № 4 за взаимодействие между – и 
Държавна агенция „Нацио нална сигурност“ за 
изпълнение на дейностите по глава девета от 
органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (поверително) 62/24; 
Инструкция № 5 за взаимодействие между –  и 
Държавна агенция „Технически операции“ за 
изпълнение на дейностите по глава девета от 
органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (поверително) 62/25.

Коми сия за публичен надзор над регис  трираните 
одитори, Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за дейността на – 8/11; Правил-
ник за изменение и допълнение на Правилника 
за дейността на – 20/34.

Комисия за финансов надзор, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. 
за условията и реда за вписване и отписване на 
публични дружества, други емитенти на цен-
ни книжа и емисии ценни книжа в регистъра 
на – 2/17.

Конвойна дейност, Инструкция № 1 за ор-
ганизацията и реда за осъществяване на – от 
служителите на Главна дирекция „Изпълнение 
на наказанията“ 27/94.

Консултативен съвет за сътрудничество между 
държавните органи и лицата, осъществяващи ико-
номически дейности, свързани с нефт и продукти 
от нефтен произход, Правилник за организацията 
на работа и състава на – 73/10.

Конституционен съд, Правилник за изменение 
и допълнение на Правилника за организацията 
на дейността на – 9/2.

Контролни проверки, Наредба за допълнение 
на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на про-
веждане, обхвата и организацията на – на пътя 
и в предприятията и за класифицирането на 
превозвачите и на лицата, извършващи превози 
за собствена сметка 54/28.

Концесии, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 25/8; Закон за допълнение на Закона 
за – 60/5; ПМС № 338 за приемане на Наредба 
за – за добив на минерална вода 100/92.

Концесионно възнаграждение, ПМС № 277 за 
приемане на Методика за определяне на минимал-
ния размер на – за морските плажове – обекти на 
концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие 88/12.

Кораб, ПМС № 280 за изменение и допълне-
ние на Наредбата за трудовите и непосредствено 
свързани с тях отношения между членовете на 
екипажа и на обслужващия персонал на – и 
корабопритежателя (загл. доп. – ДВ, бр. 19 от 
2018 г.), приета с ПМС № 226 на Министерския 
съвет от 2003 г. 89/5.

Корпоративно подоходно облагане, Закон за 
изменение и допълнение на Закона за – 96/1.

Корупция, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за противодействие на – и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество 1/13.

Кредитни институции, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за възстановяване и пре-
структуриране на – и инвестиционни посредници 
37/12; Наредба № 20 за издаване на одобрения за 
членове на управителния съвет (съвета на дирек-
торите) и надзорния съвет на – и изисквания във 
връзка с изпълнение на техните функции 40/56.

Кръв, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 18 от 2004 г. за условията и реда за 
извършване на диагностика, преработка и съх-
ранение на – и кръвни съставки и качеството на 
кръвта от внос 86/6.

Културни ценности, Наредба № 3 за реда за 
идентифициране, деклариране, предоставяне на 
статут и за определяне на категорията на недви-
жимите – , за достъпа и подлежащите на вписване 
обстоятелства в Националния публичен регистър 
на недвижимите – 57/6.

Културно наследство, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 1/2; 62/5.

Курсове за безопасно боравене с огнестрелно 
оръжие, Hаредба за изменение и допълнение на 
Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията и реда 
за провеждане на – 21/16.

Л
Лекарствени продукти, Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за усло-
вията и реда за заплащане на – по чл. 262, ал. 6, 
т. 1 и 2 от Закона за – в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, както и на – за 
здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона 
за здравето 17/152; 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 28/17; Наредба 
№ 4 за специализираната електронна система 
за проследяване и анализ на – 46/25; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба № 10 от 
2009 г. за условията и реда за заплащане на – по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за – в хуманната 
медицина, на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, както и 
на – за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 
Закона за здравето 47/54; ПМС № 195 за изме-
нение и допълнение на Наредбата за условията, 
правилата и реда за регулиране и регистриране 
на цените на – , приета с ПМС № 97 на Минис-
терския съвет от 2013 г. 62/13; Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. 
за условията и реда за предписване и отпускане 
на – 68/1; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда 
за получаване на разрешение за съхранение и 
продажба на – от лекари и лекари по дентална 
медицина и снабдяването им с – 76/15; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 
2011 г. за условията и реда за лечение с нера-
зрешени за употреба в Република България – , 
както и за условията и реда за включване, про-
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мени, изключване и доставка на – от списъка 
по чл. 266а, ал. 2 от Закона за – в хуманната 
медицина 84/59; Наредба за допълнение на 
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на – 90/3.

Лечебни заведения, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 13/12; 42/3; Наредба 
№ 3 за медицинските дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване, за които 
Министерството на здравеопазването субсиди-
ра – , и за критериите и реда за субсидиране 
на – 29/14; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дей-
ности извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване, за които Министерството на здра-
веопазването субсидира – , и за критериите и 
реда за субсидиране на – 50/165; Наредба № 8 за 
изискванията към – , които извършват обучение 
на студенти и специализанти 91/6.

Линия на бедност за страната, ПМС № 241 за 
приемане на Методика за определяне на – 76/10; 
ПМС № 275 за определяне на размера на – за 
2020 г. 87/2.

Лица, осъществяващи тренировъчна и състе-
зателна дейност, Наредба № 1 за условията и 
реда за извършване на медицинските прегледи 
на – 95/77.

Лична помощ, Наредба № РД-07-7 за включва-
не в механизма – 53/42; Наредба за изменениe и 
допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за 
включване в механизма – 99/48.

Лични данни, Наредба № I-4 за реда за обра-
ботване на – в Държавна агенция „Национална 
сигурност“ 85/14.

Лични документи, ПМС № 152 за изменение 
и допълнение на Правилника за издаване на 
българските – , приет с ПМС № 13 на Минис-
терския съвет от 2010 г. 50/4; Закон за изменение 
и допълнение на Закона за българските – 58/2.

Лишаване от свобода, Закон за признаване, 
изпълнение и изпращане на съдебни актове за 
налагане на наказание лишаване от свобода или 
на мерки, включващи – 45/2.

М
Магистър-фармацевти, Закон за изменение и 

допълнение на Закона за съсловната организация 
на – 64/17.

Марка, ползваща се с известност на тери-
торията на Република България, ПМС № 317 за 
отменяне на Наредбата за реда и начина за оп-
ределяне в Патентното ведомство на марка като 
общественоизвестна и – , приета с ПМС № 229 
на Министерския съвет от 2007 г. 97/42.

Марки и географски означения, Закон за – 98/4.
Медицинска експертиза, ПМС № 139 за изме-

нение и допълнение на Наредбата за – , приета 
с ПМС № 120 на Министерския съвет от 2017 г. 
46/4; ПМС № 267 за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и организацията 
на работа на органите на – и на регионалните 
картотеки на – , приет с ПМС № 83 на Минис-
терския съвет от 2010 г. 84/5.

Медицински изделия, ПМС № 265 за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за съставяне на списък на – по чл. 30а от Закона 

за – и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат, приета с ПМС № 364 на Министерския 
съвет от 2011 г. 83/3.

Медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 от 2019 г. за – от Закона за здравето и за реда 
и условията за тяхното одобряване, ползване и 
заплащане 90/3.

Медицински прегледи, Наредба за отменяне 
на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на 
задължителните начални, периодични и пред-
състезателни – на лица, упражняващи физическо 
възпитание и спорт 95/77.

Международен кодекс за конструкцията и обо-
рудването на кораби, превозващи опасни химикали 
в наливно състояние (IBC Code) – 43/9; Изменения 
към – 43/66; Изменения към – 44/16; Изменения 
към – 46/17; Изменения към – 47/47; Изменения 
към – 48/3; Изменения към – 48/54; Изменения 
към – 49/9; Изменения към – 49/12; Изменения 
към – 50/7; Изменения към – 50/161; Изменения 
от 2004 г. към – 92/20.

Международна конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море от 1974 г., Изменения 
към – с измененията и допълненията 40/41; Изме-
нения към – с измененията и допълненията 40/42.

Международна конвенция за предотвратяване 
на замърсяването от кораби, 1973 г., Изменения 
към Анекса към – както е изменена с Протокола 
от 1978 г. 94/82.

Международна статистическа класификация на 
болестите и проблемите, свързани със здравето, 
Наредба за изменение на Наредбата за измене-
ние и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за 
въвеждане на – , десета ревизия 8/51.

Международно осиновяване, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. 
за условията и реда за издаване и отнемане 
на разрешение за посредничество при – и за 
осъществяване и прекратяване на дейността 
на акредитираните организации 31/31; Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 
2014 г. за условията и реда за водене на регис-
трите при – и даване на съгласие от министъра 
на правосъдието 31/32.

Меморандум за разбирателство, – между Ми-
нистерството на културата на Република Бълга-
рия и Министерството на културните ценности, 
културната дейност и туризма на Италианската 
република за предот вратяване на кражбата, 
незаконните разкопки и незаконния внос, из-
нос и прехвърляне на правото на собственост 
на движими културни ценности, както и за 
насърчаване на тяхното връщане 5/10; – меж-
ду правителството на Република България и 
правителството на Съединените американски 
щати относно налагането на ограничения върху 
вноса на категории археологически материали 
и етноложки материали на Република България 
10/17; – между Министерството на отбраната на 
Република България, Министерството на отбра-
ната на Република Хърватия, Министерството 
на отбраната на Унгария и Министерството 
на отбраната на Република Словения относно 
създаването на Многонационална програма за 
подготовка на авиация за специални операции 
(МППАСО) 20/27; – между Министерството на 
туризма на Република България и Министерството 
на търговията, туризма и телекомуникациите на 
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Република Сърбия за сътрудничество в областта 
на туризма 21/15; – между правителството на Ре-
публика България и правителството на Румъния 
относно изпълнението на съвместни инициативи 
за подобряване на условията за корабоплаване 
в общия българо-румънски участък на река 
Дунав и за транспортната свързаност между 
двете страни 34/27; – между правителството на 
Република България, правителството на Репуб-
лика Гърция, правителството на Румъния и 
правителството на Република Сърбия за създава-
не на Инициативен организационен комитет за 
подаване на съвместни кандидатури за домакин-
ства на Европейското първенство по футбол на 
УЕФА през 2028 г. и на Световното първенство 
по футбол на ФИФА през 2030 г. 35/8; – между 
Министерството на околната среда и водите на 
Република България и Министерството на за-
щитата на околната среда на Република Сърбия 
за сътрудничество в областта на опазване на 
околната среда 40/45; – между Министерството 
на туризма на Република България и Минис-
терството на туризма на Арабска репуб лика 
Египет 49/8; – между Министерството на отбра-
ната на Република България и Департамента по 
отбраната на Съединените американски щати 
относно реципрочни каталожни услуги 59/35; – в 
областта на малките и средните предприятия 
между Министерството на икономиката на Ре-
публика България и Министерството за бизнес 
среда, търговия и предприемачество на Румъния 
82/34; – между Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството на Република Бъл-
гария и Министерството на местното самоуправ-
ление на Република Северна Македония 85/10; 
Второ допълнително споразумение за изменение 
на – между Министерството на отбраната на 
Република Естония, Федералното министерство 
на отбраната на Федерална република Герма-
ния, Министерството на отбраната на Унгария, 
Министерството на отбраната на Италианската 
република, Министерството на отбраната на 
Република Латвия, Министерството на национал-
ната отбрана на Република Литва, министъра на 
отбраната на Кралство Нидерландия, министъра 
на националната отбрана на Република Полша, 
Министерството на отбраната на Словашката 
република, министъра на отбраната на Кралство 
Испания и Департамента по отбрана на Съедине-
ните американски щати относно изграждането, 
организацията и функционирането на Съвместния 
център на НАТО за изследване, изграждане и 
усъвършенстване на способности за киберзащита 
95/18; – между Министерствотo на отбраната на 
Република Естония, Федералното министерство 
на отбраната на Федерална република Германия, 
Министерствотo на отбраната на Италианската ре-
публика, Министерствотo на отбраната на Репуб-
лика Латвия, Министерствотo на националнaтa 
отбрана на Република Литва, Министерството на 
отбраната на Словашката република, министъра 
на отбраната на Кралство Испания, както и Щаба 
на върховния командващ на съюзното команд-
ване по трансформацията на НАТО относно 
функционалните връзки на Съвместния център 
за изследване, изграждане и усъвършенстване на 
способности за киберзащита 95/30; – меж ду Ми-
нистерството на здравеопазването на Република 
България и Министерството на здравеопазването 
на Черна гора за сътрудничество в област та на 
здравеопазването и медицинската наука 96/38.

Меморандум за сътрудничество, – в областта 
на европейската интеграция и подобряване на 
връзките с НАТО между правителството на 
Република България и Съвета на министрите 
на Босна и Херцеговина 40/43; – в областта на 
младежта и спорта меж ду Министерството на 
младежта и спорта на Република България и Ми-
нистерството на спорта и младежката политика 
на Туркменистан 69/15.

Мерки за предотвратяване изоставянето на 
деца, ПМС № 104 за изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда за осъществяване 
на – и настаняването им в институции, както и 
за тяхната реинтеграция, приета с ПМС № 181 
на Министерския съвет от 2003 г. 37/22.

Мерки срещу изпирането на пари, ПМС № 357 
от 2018 г. за приемане на Правилник за прила-
гане на Закона за – 3/18; Закон за изменение и 
допълнение на Закона за – 42/4; 94/12.

Местни данъци и такси, Закон за допълнение 
на Закона за – 38/2.

Местни дървесни, храстови и ловни видове в 
природата, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда 
за издаване на разрешителни за въвеждане на 
неместни или повторно въвеждане на – и отчи-
тане мнението на обществеността в района на 
повторно въвеждане 39/12.

Местно самоуправление и местна администра-
ция, Закон за изменение на Закона за – 79/2.

Метрологичен контрол, ПМС № 193 за изме-
нение на Наредбата за реда за оправомощаване 
на лица за проверка на средства за измерване, 
които подлежат на – , приета с ПМС № 31 на 
Министерския съвет от 2003 г. 62/12.

Минимална работна заплата, ПМС № 350 за 
определяне размера на – за страната 101/21.

Министерски съвет, ПМС № 356 от 2018 г. 
за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на – и на неговата администрация, 
приет с ПМС № 229 на Министерския съвет от 
2009 г. 3/15; ПМС № 137 за изменение и допъл-
нение на Устройствения правилник на – и на 
неговата администрация, приет с ПМС № 229 
на – от 2009 г. 46/3.

Министерство за Българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз, ПМС № 350 от 
2018 г. за уреждане на правоотношенията във 
връзка със закриването на – 2018 1/21.

Министерство на външните работи, ПМС № 3 
за изменение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 202 на Министерския съвет от 
2013 г. 5/3.

Министерство на вътрешните работи, ПМС 
№ 145 за изменение и допълнение на Правил-
ника за устройството и дейността на – , приет 
с ПМС № 207 на Министерския съвет от 2014 г. 
47/8; ПМС № 273 за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността на – , 
приет с ПМС № 207 на Министерския съвет от 
2014 г. 85/10.

Министерство на здравеопазването, ПМС № 55 
за приемане на Устройствен правилник на – 26/24; 
ПМС № 112 за одобряване на промени по бю-
джета на – за 2019 г. във връзка с увеличаване 
на капитала на търговско дружество 39/11; ПМС 
№ 294 за изменение и допълнение на Устрой-
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ствения правилник на – , приет с ПМС № 55 на 
Министерския съвет от 2019 г. 93/76.

Министерство на земеделието, храните и 
горите, ПМС № 114 за изменение на Устрой-
ствения правилник на – , приет с ПМС № 130 
на Министерския съвет от 2017 г. 39/12; ПМС 
№ 260 за приемане на Устройствен правилник 
на – 82/5; ПМС № 353 за извършване на промени 
на утвърдените със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. максимални 
размери на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2019 г., и максимал-
ни размери на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през 2019 г., по 
бюджета на – 101/22.

Министерство на икономиката, ПМС № 126 
за изменение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 447 на Министерския съвет от 
2014 г. 42/18.

Министерство на културата, ПМС № 251 за 
изменение и допълнение на Устройствения правил-
ник на – , приет с ПМС № 266 на Министерския 
съвет от 2017 г. 80/14.

Министерство на младежта и спорта, ПМС 
№ 10 за изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на – , приет с ПМС № 142 на 
Министерския съвет от 2013 г. 8/2.

Министерство на околната среда и водите, ПМС 
№ 355 от 2018 г. за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 208 на Министерския съвет от 2017 г. 3/11.

Министерство на отбраната, Правилник 
за дейността на Инспектората на – 70/2; ПМС 
№ 362 за извършване на промени на утвърдените 
със Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. максимални размери на ан-
гажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2019 г., по бюджета на – 101/28.

Министерство на правосъдието, ПМС № 28 
за изменение на ПМС № 155 на Министерския 
съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните 
разпоредители по бюджета на – 15/8.

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, ПМС № 76 за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на – , 
приет с ПМС № 171 на Министерския съвет 
от 2017 г. 31/17; ПМС № 148 за одобряване на 
промени по бюджета на – за 2019 г. във връзка 
с увеличаване капитала на търговско дружество 
48/2; ПМС № 213 за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на – , приет с ПМС 
№ 171 на Министерския съвет от 2017 г. 71/4; ПМС 
№ 327 за извършване на промени на утвърдените 
с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2019 г. показатели по 
бюджета на – 99/36; ПМС № 356 за изменение на 
ПМС № 232 на Министерския съвет от 2019 г. за 
извършване на промени на утвърдения със Закона 
за държавния бюджет на Република България за 
2019 г. максимален размер на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 
по бюджета на – за изпълнението на Проект „Път 
І-1 (Е-79) Мездра – Ботевград от км 161+367 до 
км 194+122“ 101/24.

Министерство на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията, ПМС № 358 
за одобряване на промени по бюджета на – за 
2019 г. в частта на финансирането на бюджетното 
салдо 101/26.

Митници, Наредба за изменение на Наредба 
№ 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане 
чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 
от Закона за – 21/17.

Монреалски протокол, Изменение от Кигали 
на – за веществата, които нарушават озоновия 
слой 7/9.

Морски лица, Наредба за допълнение на Наредба 
№ Н-11 от 2014 г. за определяне на изискванията 
за здравословна годност на – в Република Бъл-
гария 97/88.

Морски пристанища, Задължителни правила 
за изменение и допълнение на Задължителните 
правила за – на Република България 42/48.

Моторни превозни средства, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г. 
за регистрацията и отчета на – , собственост на 
чуждестранни физически и юридически лица 
8/12; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на 
нови – и техните ремаркета 39/17; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 
2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движе-
ние и пускане в движение, временно отнемане, 
прекратяване и възстановяване на регистрация-
та на – и ремаркета, теглени от тях, и реда за 
предоставяне на данни за регистрираните пътни 
превозни средства 47/49; Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за 
регистриране, отчет, спиране от движение и 
пускане в движение, временно отнемане, пре-
кратяване и възстановяване на регистрацията 
на – и ремаркета, теглени от тях, и реда за 
предоставяне на данни за регистрираните пътни 
превозни средства 97/83; Наредба № Н-18 за реда 
за регистрация на служебните – на структура 
на НАТО и/или на изпращаща държава и на 
личните – на военнослужещите и членовете на 
цивилния компонент от съюзнически или чужди 
въоръжени сили, които са част от структура на 
НАТО, разположена на територията на Репуб-
лика България, както и на придружаващите ги 
зависими лица 100/131.

Мрежова и информационна сигурност, ПМС 
№ 186 за приемане на Наредба за ми нималните 
изисквания за – 59/10.

Н
Наземни мрежи, Решение № 343 за изменение и 

допълнение на Технически изисквания за работа 
на – , позволяващи предоставяне на електронни 
съобщителни услуги 75/13.

Наказателен кодекс, Закон за изменение и 
допълнение на – 7/2; 16/2.

Наказателно-процесуалния кодекс, Закон за 
допълнение на – 83/8.

Наркотични, ПМС № 119 за изменение и допъл-
нение на Наредбата за реда за класифициране на 
растенията и веществата като – , приета с ПМС 
№ 293 на Министерския съвет от 2011 г. 41/13; 
ПМС № 264 за допълнение на Наредбата за реда 
за класифициране на растенията и веществата 
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като – , приета с ПМС № 293 на Министерския 
съвет от 2011 г. 83/33.

Насърчаване на заетостта, ПМС № 354 от 
2018 г. за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 131 
на Министерския съвет от 2003 г. 3/9.

Научноизследователски институт в структура-
та на Медицинския университет – Пловдив, ПМС 
№ 206 за откриване на – 67/27.

Национален институт на правосъдието, Правил-
ник за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на дейността на – и на неговата 
администрация 79/18.

Национален комитет по международно хумани-
тарно право, ПМС № 35 за създаване на – 19/18.

Национален консултативен съвет за младежта, 
Правилник за дейността на – 9/4; 63/18.

Нацио нален институт по метеорология и хид-
рология, ПМС № 7 за приемане на Правилник за 
устройството и дейността на – 6/2.

Национален исторически музей – София, Пра-
вилник за устройството и дейността на – 88/18.

Национален координационен център за безопасно 
движение по пътищата, ПМС № 156 за създаване 
на – 52/5.

Национален механизъм за мониторинг на борба-
та с корупцията и организираната пре стъпност, 
съдебната реформа и върховенство на закона, ПМС 
№ 240 за създаване на – и на Съвет за коорди-
нация и сътрудничество 76/7.

Национален осигурителен институт, Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на – 38/21.

Национален рамков договор, Договор № РД-
НС-01-1-2 от 2018 г. за изменение и допълнение 
на – за медицинските дейности между Национал-
ната здравноосигурителна каса и Българския ле-
карски съюз за 2018 г. 4/2; Договор № РД-НС-01-2-3 
за изменение и допълнение на – за денталните 
дейности между Националната здравноосигури-
телна каса и Българския зъболекарски съюз за 
2018 г. 10/10; Договор № РД-НС-01-1-3 за изменение 
и допълнение на – за медицинските дейности 
между Националната здравноосигурителна каса 
и Българския лекарски съюз за 2018 г. 15/8; До-
говор № РД-НС-01-2-4 за изменение и допълнение 
на – за денталните дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския зъбо-
лекарски съюз за 2018 г. 23/14; Договор № РД-
НС-01-1-4 за изменение и допълнение на – за 
медицинските дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския лекарски 
съюз за 2018 г. 51/8.

Национален съвет за хората с увреждания, ПМС 
№ 151 за приемане на Правилник за дейността и 
организацията на работа на – , редa за признаване 
на национална представителност на организаци-
ите на и за хората с увреждания и контрола за 
спазването на критериите за национална пред-
ставителност 49/3.

Национален съвет по демографска политика към 
Министерския съвет, ПМС № 42 за изменение на 
ПМС № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за 
създаване на – 21/10.

Национален съвет по миграция, граници, убе-
жище и интеграция, ПМС № 226 за създаване 
на – и приемане на Правилник за организацията 
и дейността на Националния съвет по миграция, 
граници, убежище и интеграция 72/27.

Нацио нален туристически регистър, ПМС № 252 
за приемане на Наредба за – 81/10.

Национален център за информация и докумен-
тация, Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за устройството и дейността 
на – 84/57.

Национален център по обществено здраве и 
анализи, Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за устройството и дейността 
на – 82/35.

Национален център по радиобиология и ра-
диационна защита, Правилник за изменение и 
допълнение на Правилника за устройството и 
дейността на – 89/18.

Национална здравноосигурителна каса, Пра-
вилник за устройството и дейността на – 19/21; 
Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за устройството и дейността на – 40/47; 
61/8; 78/2; Закон за бюджета на – за 2020 г. 99/3.

Национална комисия за борба с трафика на хора, 
ПМС № 218 за изменение на Правилника за орга-
низацията и дейността на – , приет с ПМС № 49 
на Министерския съвет от 2004 г. 72/2.

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 – 8/51; 39/13; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. 
за условията и реда за предоставяне на финан-
сова помощ по – 53/40; Наредба за изменение 
на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по – 69/18.

Национална програма по пчеларство за периода 
2020/2022 г., Наредба № 10 за условията и реда за 
прилагане на мерките от – 101/49.

Национална система за ранно предупреждение и 
оповестяване на органите на изпълнителната власт 
и населението при бедствия и за оповестяване при 
въздушна опасност, ПМС № 189 за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията и реда 
за функциониране на – , приета с ПМС № 48 на 
Министерския съвет от 2012 г. 61/5.

Национална служба за охрана, ПМС № 25 за 
изменение на ПМС № 65 на Министерския съ-
вет от 2016 г. за определяне възнаграждението 
за звание на офицерите и сержантите в – 13/14.

Национални и републикански консултанти, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността и 
условията и реда за финансиране на – 25/60.

Национални счетоводни стандарти, ПМС № 27 
за изменение на – , приети с ПМС № 46 на Ми-
нистерския съвет от 2005 г. 15/6.

Национално значими номера, Решение № 30 
за изменение и допълнение на Функционалните 
спецификации за осъществяване на преносимост 
на – при промяна на доставчика на обществена 
мобилна телефонна услуга 10/23.

Негеографски номера, Решение № 32 за изме-
нение и допълнение на Функционалните спе-
цификации за осъществяване на преносимост 
на – при промяна на доставчика, предоставящ 
съответната услуга 10/25.
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Нефт, Наредба № РД-04-2 за реда и условията 
за водене на регистър на лицата, осъществяващи 
икономически дейности, свързани с – и продукти 
от нефтен произход 58/12.

Нефт и продукти от нефтен произход, Закон 
за изменение и допълнение на Закона за адми-
нистративното регулиране на икономическите 
дейности, свързани с – 13/10.

Номера, адреси и имена, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за прави-
лата за ползване, разпределение и процедурите по 
първично и вторично предоставяне за ползване, 
резервиране и отнемане на – 10/20; Наредба за 
изменение на Наредбата за изменение и допъл-
нение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата 
за ползване, разпределение и процедурите по 
първично и вторично предоставяне за ползване, 
резервиране и отнемане на – 36/77.

Нормативни актове на Министерския съвет, 
ПМС № 5; ПМС № 45; ПМС № 364; за изме-

нение на – 5/5; 23/13; 101/29.
ПМС № 1; ПМС № 9; ПМС № 15; ПМС № 29; 

ПМС № 36; ПМС № 56; ПМС № 57; ПМС № 60; 
ПМС № 75; ПМС № 111; ПМС № 155; ПМС № 162; 
ПМС № 170; ПМС № 179; ПМС № 203; ПМС № 234; 
ПМС № 289; за изменение и допълнение на – 2/2; 
7/8; 10/5; 16/10; 18/11; 26/47; 27/2; 27/4; 31/5; 39/11; 
51/6; 53/20; 55/2; 57/4; 67/12; 74/19; 93/53.

Нота, – за присъединяване на Министер-
ството на отбраната на Република България 
към Меморандума за разбирателство между 
Министерството на отбраната на Република 
Естония, министъра на отбраната на Кралство 
Белгия, Националния орган по сигурността на 
Чешката република, министъра на отбраната на 
Република Франция, Федералното министерство 
на отбраната на Федерална република Германия, 
Министерството на националната отбрана на 
Република Гърция, Министерството на отбра-
ната на Унгария, Министерството на отбраната 
на Италианската република, Министерството на 
отбраната на Република Латвия, Министерството 
на националната отбрана на Република Литва, 
министъра на отбраната на Кралство Нидер-
ландия, министъра на националната отбрана на 
Република Полша, министъра на националната 
отбрана на Португалия, Министерството на от-
браната на Словашката република, министъра на 
отбраната на Кралство Испания, Генералния щаб 
на Република Турция, Министерството на отбра-
ната на Обединеното кралство и Департаментa 
по отбрана на Съединените американски щати 
относно изграждането, организацията и функци-
онирането на Съвместния център за изследване, 
изграждане и усъвършенстване на способности по 
киберзащита на НАТО 95/17; – за присъединяване 
на Министерството на отбраната на Република 
България към Меморандума за разбирателство 
между Министерството на отбраната на Република 
Естония, министъра на отбраната на Кралство 
Белгия, Националния орган за сигурност на 
Чешката република, министъра на отбраната на 
Република Франция, Федералното министерство 
на отбраната на Федерална република Германия, 
Министерството на националната отбрана на 
Република Гърция, Министерството на отбра-
ната на Унгария, Министерството на отбраната 
на Италианската република, Министерството на 
отбраната на Република Латвия, Министерството 

на националната отбрана на Република Литва, 
министъра на отбраната на Кралство Нидер-
ландия, министъра на националната отбрана на 
Република Полша, министъра на националната 
отбрана на Португалия, Министерството на от-
браната на Словашката република, министъра 
на отбраната на Кралство Испания, Генералния 
щаб на Република Турция, Министерството на 
отбраната на Обединеното кралство и Департа-
мента по отбрана на Съединените американски 
щати, както и Щаба на върховния командващ 
на съюзното командване на НАТО по трансфор-
мацията относно функционалните връзки на 
Съвместния център за изследване, изграждане и 
усъвършенстване на способности по киберзащита 
на НАТО 95/29.

О
Обезщетения, Наредба за изменение и до-

пълнение на Наредба № 8121з-920 от 2017 г. за 
условията и реда за изплащане на – по глава 
единадесета от Закона за Министерството на 
вът решните работи 28/16.

Области на политики, ПМС № 157 за одоб-
ряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Ми нистерството на правосъдието 
за 2019 г. 53/10; ПМС № 262 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на финансите за 2019 г. 83/32; 
ПМС № 297 за одобряване на вътрешнокомпен-
сирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Министер-
ството на правосъдието за 2019 г. 95/5; ПМС 
№ 298 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни 
програми по бюджета на Министерския съвет 
за 2019 г. 95/5; ПМС № 302 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 2019 г. 
95/8; ПМС № 310 за одобряване на вътрешноком-
пенсирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Министерство-
то на вътрешните работи за 2019 г. 97/38; ПМС 
№ 314 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни 
програми по бюджета на Министерския съвет 
за 2019 г. 97/40; ПМС № 315 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на икономиката за 2019 г. 
97/41; ПМС № 318 за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдените разходи 
по – /бюджетни програми по бюджета на Ми-
нистерството на отбраната за 2019 г. 97/42; ПМС 
№ 321 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджет-
ни програми по бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика за 2019 г. 99/30; 
ПМС № 323 за одобряване на вътрешнокомпен-
сирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Министер-
ството на правосъдието за 2019 г. 99/34; ПМС 
№ 324 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджет-
ни програми по бюджета на Министерството на 
околната среда и водите за 2019 г. 99/34; ПМС 
№ 325 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
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промени на утвърдените разходи по – /бюджет-
ни програми по бюджета на Министерството на 
финансите за 2019 г. 99/35; ПМС № 331 за одоб-
ряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
за 2019 г. 99/38; ПМС № 335 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на регионалното развитие и бла-
гоустройството за 2019 г. 99/41; ПМС № 344 за 
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени 
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми 
по бюджета на Министерството на икономиката 
за 2019 г. 100/114; ПМС № 351 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на външните работи за 2019 г. 
101/21; ПМС № 352 за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдените разходи 
по – /бюджетни програми по бюджета на Ми-
нистерството на земеделието, храните и горите 
за 2019 г. 101/22; ПМС № 354 за одобряване на 
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените 
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на външните работи за 2019 г. 
101/23; ПМС № 359 за одобряване на вътрешно-
компенсирани промени на утвърдените разходи 
по – /бюджетни програми по бюджета на Минис-
терството на енергетиката за 2019 г. 101/27; ПМС 
№ 360 за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по – /бюджет-
ни програми по бюджета на Министерството на 
културата за 2019 г. 101/27; ПМС № 368 за одо-
бряване на вътрешнокомпенсирани промени на 
утвърдените разходи по – /бюджетни програми по 
бюджета на Министерството на здравеопазването 
за 2019 г. 101/31.

Образование, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията 
и документите за системата на предучилищното 
и училищното – 74/31; ПМС № 363 за изменение 
и допълнение на Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и 
училищното – , приета с ПМС № 219 Министер-
ския съвет от 2017 г. 101/28.

Обучение, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на ре-
зултатите от – на учениците 71/143.

Обществени поръчки, ПМС № 30 за приемане 
на Наредба за външните експерти при предва-
рителен контрол на – 17/38; Закон за изменение 
и допълнение на Закона за – 102/19.

Общообразователна подготовка, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 5 от 
2015 г. за – 71/142.

Опасни товари, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен 
превоз на – 55/45; Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и 
превоз на опасни и/или замърсяващи товари по 
море и на – по вътрешни водни пътища 62/24; 
Наредба за изменение на Нaредба № 40 от 2004 г. 
за условията и реда за извършване на автомобилен 
превоз на – 76/18.

Оперативна програма за храни, ПМС № 22 за 
изменение на ПМС № 37 на Министерския съ-
вет от 2015 г. за определяне на реда и условията 

за изпълнение на – и/или основно материално 
подпомагане от Фонда за европейско подпома-
гане на най-нуждае щите се лица в България за 
периода 2014/2020 г. 12/36; Наредба за изменениe 
и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. 
за реда и условията за определяне на целевите 
групи по – и/или основно материално подпома-
гане, съфинансирана от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица 23/37.

Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, ПМС № 48 за изменение 
и допълнение на Устройствения правилник на 
Изпълнителна агенция – , приет с ПМС № 237 
на Министерския съвет от 2017 г. 24/48.

Органи, тъкани и клетки, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за 
условия та и реда за внос, износ и обмен на – 42/38.

Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротех-
нически изделия, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 37/2; Наредба № 8121з-1277 за 
условията и реда за предоставяне на данни от 
регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за – 88/32.

Осигурителни вноски, ПМС № 84 за изменение 
и допълнение на Наредбата за елементите на 
възнаграждението и за доходите, върху които се 
правят – , приета с ПМС № 263 на Министерския 
съвет от 1999 г. 34/17.

Осигурителни каси, ПМС № 83 за изменение 
на Наредбата за – , приета с ПМС № 89 на Ми-
нистерския съвет от 2001 г. 34/16.

Отбрана и въоръжени сили, ПМС № 154 за из-
менение на Правилника за прилагане на Закона 
за – на Република България, приет с ПМС № 46 
на Министерския съвет от 2010 г. 51/5.

Отбранително-мобилизационна подготовка, 
ПМС № 31 за приемане на Наредба за дейностите 
и задачите по – и условията и реда за тяхното 
осъществяване 17/55.

Отоплителни инсталации, Наредба № Е-РД-04-1 
за условията и реда за извършване на проверка за 
енергийна ефективност на – с водогрейни котли 
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 
ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за 
енергийната ефективност 26/104.

Отпадъци, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейности те 
по – , както и реда за водене на публични регистри 
51/32; ПМС № 181 за изменение и допълнение на 
Наредбата за управ ление на минните – , приета с 
ПМС № 1 на Министерския съвет от 2016 г. 58/8.

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 – 56/45.

Охрана, Инструкция за изменение и допълнение 
на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и 
организацията за осъществяване на дейността 
по – на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона 
за Министерството на вътрешните работи 6/12.
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П
Пазар на зърно, Наредба за изменение и допъл-

нение на Наредба № 23 от 2015 г. за усло вията и 
реда за мониторинг на – 94/107.

Пазари на финансови инструменти, Закон за 
изменение и допълнение на Закона за – 83/9.

Пазарни проучвания, Наредба № 65 за лицата, 
получаващи – 27/92.

Пакет от здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на – 2/13.

Парични помощи на децата на медалисти, 
Наредба № 2 за реда за подаване и разглеждане 
на заявления за отпускане на – , чието право за 
получаване на пожизнени месечни премии по 
Закона за физичес кото възпитание и спорта е 
прекратено поради смърт 21/11.

Патентно ведомство на Република България, 
Правилник за изменение и допълнение на Ус-
тройствения правилник на – 2/11; 9/5; Правил-
ник за изменение на Устройствения правилник 
на – 85/14; 87/62.

Пенсии, ПМС № 116 за изменение и допълнение 
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета 
с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 
40/11; ПМС № 194 за допълнение на Наредбата 
за – и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 
на Министерския съвет от 2000 г. 62/12.

Пенсионноосигурителни дружества, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 
2018 г. за изискванията към рекламните и пис-
мените информационни материали и страниците 
в интернет на – 41/34.

Пенсиониране, Инструкция за допълнение на 
Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на На-
редбата за категоризиране на труда при – 69/18.

Пилотска дейност, Наредба № 1 за осъщест-
вяване на – в Република България 31/33.

План, – за сътрудничество между Министер-
ството на здравеопазването на Република Бъл-
гария и Министерството на здравеопазването на 
Република Македония за периода 2019/2021 г. 14/4; 
Двугодишен застъпващ се работен – 2019/2020 г. 
за изпълнение на – за действие по програмата за 
страната 2018/2022 г. между Правителството на 
Република България и Фонда за децата на Орга-
низацията на обединените нации (УНИЦЕФ) 52/6.

План за развитие на въоръжените сили до 
2020 г., ПМС № 274 за изменение и допълнение 
на ПМС № 382 на Министерския съвет от 2015 г. 
за приемане на – 86/3.

Платежни инструменти, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. 
за условията и реда за откриване на платежни 
сметки, за изпълнение на платежни операции и 
за използване на – 50/169.

Платежни системи, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 16 от 2018 г. за издаване 
на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра 
по чл. 19 от Закона за платежните услуги и – и 
за изискванията към дейността на операторите 
на – с окончателност на сетълмента 21/17.

Площадки за игра, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и 
реда за устройството и безопасността на – 70/121.

Плувни басейни, ПМС № 171 за приемане на 
Наредба за правилна и безопасна техническа 
експлоатация и поддръжка на елементите за 
вграждане, филтрацията и помпите към – , 
самостоятелни или прилежащи към места за 
настаняване 55/3.

Познавателни книжки, учебници и учебни пома-
гала, Наредба за изменение на Наредба № 10 от 
2017 г. за – 26/116.

Пожарна безопасност, Инструкция № 8121з-33 
за условията и реда за осъществяване на водолаз-
на дейност от полицейските органи и органите 
за – и защита на населението в Министерството 
на вът решните работи 8/13.

Политически партии, Закон за изменение на 
Закона за – 50/2.

Полски инспектори, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за реда и 
условията за провеждане на конкурси за – 45/46.

Помирителна комисия към Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството, 
Правилник за дейността на – 63/19.

Портал за работа в държавната администрация, 
ПМС № 304 за приемане на Наредба за провеж-
дане на конкурсите и подбора при мобилност на 
държавни служители и за създаване на – 97/3.

Посевен материал, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за 
търговия на – от зърнени култури на пазара на 
Европейския съюз 6/12.

Посевен и посадъчен материал, Закон за изме-
нение и допълнение на Закона за – 59/2.

Пощенска сигурност, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за изиск-
ванията за – 78/12.

Пощенски марки, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията 
и реда за издаване и пускане в употреба на – , 
на пощенски продукти и на специални пощенски 
печати и за изваждане от употреба на – 64/34.

Пощенски услуги, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 53/2; Решение № 479 
за приемане на Правила за реда и сроковете за 
съгласуване на общи условия на договорите с 
потребителите на – 102/42.

Правила за плащания, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за оп-
ределяне на – , за верификация и сертификация 
на разходите, за възстановяване и отписване на 
неправомерни разходи и за осчетоводяване, как-
то и сроковете и правилата за приключване на 
счетоводната година по оперативните програми 
и програмите за европейско териториално сът-
рудничество 83/53.

Превозни средства, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за 
изменение в конструкцията на регистрираните 
пътни – и индивидуално одобряване на пътни – , 
регистрирани извън държавите – членки на Ев-
ропейския съюз, или друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо 
пространство 55/45; ПМС № 248 за изменение и 
допълнение на Наредбата за условията, реда и 
правилата за изграждане и функциониране на 
смесена система за таксуване на различните кате-
гории пътни – на база време и на база изминато 
разстояние, приета с ПМС № 285 на Министерския 
съвет от 2018 г. 80/8.
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Представително облекло, Наредба № Н-16 за 
условията и реда за изплащане на пари за – на 
цивилните служители от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
95/36.

Пред училищно и училищно образование, ПМС 
№ 98 за изменение и допълнение на Наредбата 
за финансирането на институциите в системата 
на – , приета с ПМС № 219 на Министерския 
съвет от 2017 г. 36/67.

Предприятия за колективно инвестиране, 
Закон за изменение и допълнение на Закона за 
дейността на колективните инвестиционни схеми 
и на други – 102/10.

Предприятия на социалната и солидарна ико-
номика, ПМС № 115 за приемане на Правилник 
за прилагане на Закона за – 40/5.

Приватизация и следприватизационен контрол, 
Закон за изменение и допълнение на Закона 
за – 56/3.

Природен газ, Правила за изменение и допъл-
нение на Правилата за търговия с – 57/18; Пра-
вила за изменение и допълнение на Правилата 
за балансиране на пазара на – 57/21; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. 
за регулиране на цените на – 95/84.

Производители, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията 
и реда за признаване на организации на – на 
плодове и зеленчуци и на техните асоциации и 
за условията и реда за одобряване и изменение 
на одобрените оперативни програми 38/22.

Програма, – за сътрудничество между Ми-
нистерството на образованието и науката на 
Република България и министъра на науката 
и висшето образование на Република Полша в 
областта на науката и висшето образование за 
периода 2018 – 2022 г. 54/8; – за сътрудничество 
в областта на образованието и културата между 
правителството на Република България и прави-
телството на Корейската народнодемократична 
република за периода 2019/2022 г. 62/22; – за 
сътрудничество в областта на образованието и 
науката между Министерството на образованието 
и науката на Република България и Министер-
ството на човешките ресурси и Министерството 
на иновациите и технологиите на Унгария за 
периода 2019/2021 г. 101/46.

Програма за развитие на селските райони за 
периода 2007/2013 г. ПМС № 124 за одобряване 
на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета 
на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране 
на разходи за данък върху добавената стойност 
на общини по одобрени за подпомагане проекти 
по – и 2014/2020 г. и по Програмата за морско 
дело и рибарство за периода 2014/2020 г. 42/17.

Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014/2020 г., Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане 
на мярка 11 „Биологично земеделие“ от – 18/157; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плаща-
ния за райони с природни или други специфични 
ограничения“ от – 18/159; Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за 
прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ 
от – 18/159; Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на 

мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ 
от – 53/35; Наредба за изменение на Наредба № 4 
от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично 
земеделие“ от – 76/18.

Продажби, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и 
отчитане чрез фискални устройства на – в тър-
говските обекти, изискванията към софт уерите 
за управлението им и изиск вания към лицата, 
които извършват – чрез електронен магазин 52/16.

Проект „Път I-1 (Е-79) Мездра – Ботевград 
от км 161+367 до км 194+122“, ПМС № 232 за из-
вършване на промени на утвърдения със Закона 
за държавния бюджет на Репуб лика България за 
2019 г. максимален размер на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 
по бюджета на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството за изпълнението 
на – 74/4.

Противоградова защита, Инструкция за изме-
нение и допълнение на Инструкция № 4 от 2010 г. 
за – в Република България 38/49.

Протокол, Десети допълнителен – към Устава 
на Всемирния пощенски съюз 45/17; Втори допъл-
нителен – към Общия правилник на Всемирния 
пощенски съюз 45/18; Допълнителен – към Все-
мирната пощенска конвенция 45/29; Заключи-
телен – към Допълнителния – към Всемирната 
пощенска конвенция 45/31; – между правителство-
то на Република България и правителството на 
Република Северна Македония за сътрудничество 
в областта на борбата с трафика на хора 64/30.

Протокол от 1988 г. към Международната 
конвенция за товарните водолинии – 1966 г., Из-
менения към – 25/15.

Протокол от 1978 г., отнасящ се до Междуна-
родната конвенция за предотвратяване на замърся-
ването от кораби, 1973 г., Изменения към Анекса 
към – 86/5; Изменения към Анекса към – 87/57; 
Изменения към Анекса към – 87/58; Изменения 
към Анекса към – 87/59; Изменения към Анекса 
към – 90/2; Изменения към Анекса към – 91/4; 
Изменения към Анекса към – 91/5; Изменения 
към Анекса към – 94/78; Изменения към Анекса 
към – 94/79; Изменения към Анекса към – 94/80; 
Изменения към Анекса към – 94/80.

Прото кол от 1997 г., отнасящ се до измененията 
на Международната конвенция за предотвратяване 
на замърсяването от кораби, 1973 г., Изменения 
към Анекса към – , както е изменена с Протокола 
от 1978 г. 94/81; Изменения към Анекса към – , 
както е изменена с Протокола от 1978 г. 95/9.

Професионална квалификация, ПМС № 66 за из-
менение и допълнение на Наредбата за условията 
и реда за издаване на удостоверения, свързани с 
придобита – на територията на Република Бъл-
гария, необходими за достъп или за упражняване 
на регулирана професия на територията на друга 
държава членка, приета с ПМС № 74 на Минис-
терския съвет от 2011 г. 28/10.

Професионално обучение, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 2 от 2018 г. за доку-
ментите за – на лица, навършили 16 години 77/22.

Профилактика и рехабилитация, Наредба за 
изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване 
и изплащане на паричните помощи за – 18/183; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на па-
ричните помощи за – 102/37.
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Профилактични прегледи и диспансеризация, 
Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2016 г. 
за – 2/13.

Професии, ПМС № 352 от 2018 г. за приемане 
на актуализиран Списък със защитените от дър-
жавата специалности от – за учебната 2019/2020 
година и на актуализиран Списък със специал-
ности от – , по които е налице очакван недостиг 
от специалисти на пазара на труда, за учебната 
2019/2020 година 3/2.

Публични предприятия, Закон за – 79/6.
Пунктове за управление за военно време, ПМС 

№ 61 за определяне на – 27/6.
Пълно осиновяване, Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за 
условията и реда за водене и съхраняване на 
регистрите за – 39/107.

Пътища, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – 60/3.

Пътнотранспортни произшествия, Наред-
ба № 8121з-194 за определяне на реда за вза-
имодействие по обмен на информация, анали-
зиране на – с участие на деца и набелязване на 
мерки за тяхното ограничаване и намаляване на 
последствията 19/42; Наредба № Н-12 за реда за 
служебно обследване на тежките – , допуснати от 
водачи, придобили правоспособност за управление 
на моторни превозни средства от две години, и 
водачи на моторни превозни средства за общест-
вен превоз или за собствена сметка на пътници 
и товари, и набелязване на мерки за тяхното 
ограничаване 65/31.

Р
Работно облекло, Наредба за допълнение на 

Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното 
облекло и – за служебно ползване в Министер-
ството на вътрешните работи 34/29; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 
от 2015 г. за униформеното облекло и – за слу-
жебно ползване в Министерството на вътрешните 
работи 77/21.

Радиочестотен спектър, Решение № 112 за 
приемане на Регулаторна политика за управление 
на – 27/100.

Ратифициране, Закон за – на Протокола за 
присъединяване към Споразумението за търговия 
между Европейския съюз и неговите държави 
членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от 
друга страна, с оглед на присъединяването на 
Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюк-
сел 10/3; Закон за – на Споразумението между 
правителството на Република България и Орга-
низацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) 12/2; Закон за – на Протокола 
за изменение на Споразумението за многостран-
ните разплащания в преводни рубли и органи-
зацията на Международната банка за икономи-
ческо сътрудничество, както и на Устава на тази 
Банка и на Протокола за изменение на Спора-
зумението за организацията и дейността на 
Международната банка за икономическо сътруд-
ничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, 
внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 
ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Ус-
тава на Международната банка за икономическо 
сът рудничество (с измененията, внесени с про-
токолите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. 
и 18 декември 1990 г.) 12/2; Закон за – на Мемо-
рандума за разбирателство между Министерство-

то на отбраната на Репуб лика България, Минис-
терството на отбраната на Република Хърватия, 
Министерството на отбраната на Унгария и Ми-
нистерството на отбраната на Република Слове-
ния относно създаването на Многонационална 
програма за подготовка на авиация за специални 
операции (МППАСО) 15/2; Закон за – на Изме-
нението на Споразумението за предоставяне на 
консултантски услуги между Агенцията по об-
ществени поръчки на Република България и 
Международната банка за възстановяване и раз-
витие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 де-
кември 2018 г. 18/2; Закон за – на Прото ко ла към 
Северноатлантическия договор относно присъе-
диняването на Република Северна Македония 
18/2; Закон за – на Допълни телното споразумение 
към Меморандума за разбирателство за поддръж-
ка и експлоатация на CMS детектора между 
Министерството на образованието и науката на 
Република България и Европейската организация 
за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, 
подписано на 28 ноември 2018 г. в София 20/10; 
Закон за – на Споразумението за преглед на 
многостепенното управление между Министер-
ството на регионалното развитие и благо- 
устройството на Република България и Органи-
зацията за икономическо сътрудничество и 
развитие 22/9; Закон за – на Споразумението 
между Министерството на финансите на Репу-
блика България и Организацията за икономиче-
ско сът рудничество и развитие (ОИСР) 33/5; 
Закон за – на Административното и техническо 
споразу мение към Споразумението между Ре-
публика България, Република Хърватия, Унгария 
и Република Австрия относно улесняване на 
трансграничното изпълнение на финансови санк-
ции във връзка с нарушения на правилата за 
движение по пътищата 34/3; Закон за – на Спо-
разумението между правителството на Републи-
ка България и Международната банка за възста-
новяване и развитие („Световна банка“) за пре-
доставяне на подкрепа за офис на Световната 
банка в Република България 38/3; Закон за – на 
Споразумението между Съвета на министрите 
на Босна и Херцеговина и правителствата на 
другите страни – членки на Инициативата за 
готовност и превенция при бедствия в Югоиз-
точна Европа (правителствата на Репуб лика 
България, Република Хърватия, Република Ма-
кедония, Черна гора, Република Словения, Репу-
блика Сърбия, Република Турция, Република 
Албания и Румъния), относно договореностите 
със страната домакин за Секретариата на Ини-
циативата за готовност и превенция при бедствия 
в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 
2018 г. в Анкара, Република Турция 40/3; Закон 
за – на актовете на Втория извънреден конгрес 
на Всемирния пощенски съюз 41/7; 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 
(ОИСР), от друга страна 41/12; Закон за – на 
Споразумението между правителството на Репу-
блика България и правителството на Унгария за 
уреждане на въпросите относно недвижимите 
имоти за нуждите на дипломатическото предста-
вителство на Република България в Будапеща 
47/2; Закон за – на Споразумението за предоста-
вяне на консултантски услуги между Министер-
ството на регионалното развитие и благоустрой-
ството на Република България и Международна-
та банка за възстановяване и развитие, подписа-
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но на 8 април 2019 г. 50/2; Закон за – на Спора-
зумението между Министерството на туризма на 
Република България и Световната организация 
по туризъм към ООН за провеждането на Втория 
Международен конгрес на световните цивилиза-
ции и историческите маршрути на СОТ 55/2; 
Закон за – на Протокола за изменение на Дого-
вора между Република България и Руската фе-
дерация за социална сигурност от 27 февруари 
2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София 56/3; 
Закон за – на Рамково споразумение между Ми-
нистерството на икономиката на Република 
България и Lockheed Martin Global INC относно 
програма за индустриално сътрудничество F-16 
блок 70 60/18; Закон за – на международен дого-
вор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и 
свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft 
and associated support), международен договор 
(LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на 
F-16“ (Munitions in support of the F-16), 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) и международен договор 
(LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система 
за разпределение на информация – Съвместна 
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и 
свързана с нея поддръжка и оборудване“ 
(Multifunctional Information Distribution System Joint 
Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related 
support and equipment) 60/19; Закон за – на Спо-
разумение за предоставяне на подкрепа за про-
екти между Комисията за енергийно и водно 
регулиране на Република България и Европей-
ската банка за възстановяване и развитие по 
отношение на програмата за регулаторно разви-
тие на енергийния сектор 62/5; Закон за – на 
Протокола за изменение на Конвенцията за за-
щита на лицата при автоматизираната обработ-
ка на лични данни 74/2; Закон за – на Споразу-
мението между Европейската инвестиционна 
банка и правителството на Република България 
за вноска във Фонда на Инициативата за иконо-
мическа устойчивост 76/2; Закон за – на Анекс 
към Рамковото споразумение за Проект „Траду-
ки“ относно подкрепа и посредничество за про-
екти в областта на превода в Югоизточна Евро-
па и присъединяването на Министерството на 
културата на Република България към проекта 
за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., 
подписан от българската страна на 14 декември 
2018 г. в София 76/2; Закон за денонсиране на 
Европейската конвенция за насилието и лошото 
поведение на зрители при спортни прояви и в 
частност на футболни срещи и за – на Конвен-
цията на Съвета на Европа за интегриран подход 
към безопасност, сигурност и обслужване по 
време на футболни мачове и други спортни ме-
роприятия 81/2; Закон за – на Конвенцията на 
Съвета на Европа за кинематографичната коп-
родукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам 
81/9; Закон – на сключеното чрез размяна на 
ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за измене-
ние на Спогодбата между правителството на 
Репуб лика България и Международната органи-
зация на франкофонията относно функционира-
нето на Франкофонския институт по админи-
страция и управление (ФИАУ) в София, подпи-
сана на 28 август 2002 г. 92/2; Закон за – на 
Споразумението за извършване на Преглед на 
инвестиционната политика на Репуб лика Бълга-

рия между Република България, от една страна, 
и Организацията за икономическо сътрудничест-
во и развитие (ОИСР), от друга страна 98/4; 
Закон за – на Международен договор (LOA) BU-
B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на 
системата за конструктивни симулации JCATS 
(Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи 
лицензи за операционна система „Linux“, версия 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за 
усвояване на новото оборудване“ 99/25; Закон 
за – на Договор за покупка и доставка между 
правителството на Република България и прави-
телството на Държавата Нидерландия за закупу-
ване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипар-
ти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевут-
слайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859 99/25; 
Закон за – на Гаранционното споразумение меж-
ду Република България, като Гарант, и Европей-
ската инвестиционна банка, като Бенефициер, 
във връзка с Договор за финансиране от 10 ок-
томври 2019 г. между Европейската инвестици-
онна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД 
за финансиране на проект „Междусистемна га-
зова връзка Гърция – България“ 99/25; Закон 
за – на международен договор (LOA) BU-B-UCB, 
„Материали, доставка на оборудване, софтуерни 
актуализации, услуги и обучение за поддръжка 
на Комплектомобилна производствена линия за 
метални конструкции (Material, Supply Equipment, 
Software Updates, Services and Training to support 
the Ultimate Building Machine)“ 100/84; Закон 
за – на Изменението на Споразумението за пре-
доставяне на консултантски услуги между Ми-
нистерството на околната среда и водите на 
Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., 
подписано на 4 декември 2019 г. 101/3.

Регистър, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за търговския – и – на юридическите 
лица с нестопанска цел 38/2.

Регистър на банковите сметки и сейфове, На-
редба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 12 от 2016 г. за – 42/50; 100/145.

Регистър на земеделските стопани, Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 
1999 г. за създаване и поддържане на – 14/5.

Регистър на лицата, правоспособни да извършват 
дейности по кадастъра, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене 
и съхраняване на – 85/12.

Регионален Етнографски музей на открито 
„Етър“ – Габрово, ПМС № 231 за преобразуване 
на Общинския културен институт Етнографски 
музей на открито „Етър“ – Габрово, в – 74/3.

Регионални здравни инспекции, Правилник за 
изменение и допълнение на Устройствения пра-
вилник на – 26/74.

Регулирани пазари, Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредба № 55 от 2017 г. за определяне 
на – от трети държави, които са еквивалентни 
на регулираните пазари или многостранни сис-
теми за търговия в държава – членка на Евро-
пейския съюз, или в друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо 
пространство 66/57.
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Резервационни данни, Инструкция за изменение 
и допълнение на Инструкция № І-8 от 2016 г. за 
методиката за определяне на критериите при 
съвпадения, по които Националното звено за 
получаване и обработване на – за пътниците в 
Република България, превозвани по въздух, пре-
доставя – и резултатите от тяхното обработване 
на Националния контратерористичен център, и 
реда за предоставяне на данните 73/12.

Рибарство и аквакултури, Наредба № 7 за 
водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона 
за – 94/83; Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 98/2.

Риболовен флот, Наредба № 8 за условията и 
реда за управление на – на Република България 
94/95.

С
Самоосигуряващи се лица, ПМС № 94 за изме-

нение и допълнение на Наредбата за обществено 
осигуряване на – , българските граждани на ра-
бота в чужбина и морските лица, приета с ПМС 
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. 36/43.

Семейни помощи за деца, ПМС № 106 за из-
менение и допълнение на Правилника за при-
лагане на Закона за – , приет с ПМС № 139 на 
Министерския съвет от 2002 г. 38/4; ПМС № 188 
за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 139 
на Министерския съвет от 2002 г. 60/20.

Семена, Наредба № 3 за условията и реда за 
получаване на разрешения за лица, които пред-
лагат на пазара – , предназначени за научни цели 
или селекционна дейност, и – , предназначени за 
демонстративни и/или производствени опити, 
разрешените за целта количества в зависимост 
от растителните видове, опаковката и етикети-
рането на – 30/6.

Сертификат „вътрешен одитор в публичния 
сектор“, Наредба № Н-9 за условията, реда и 
начина за организиране и провеждане на изпити 
за придобиване на – 47/55.

Сигнализация на пътищата с пътна маркировка, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 от 2001 г. за – 32/26.

Сигнализация на пътищата с пътни знаци, На-
редба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. 
за – 32/27.

Синдици, Наредба за допълнение на Наредба 
№ 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация 
и контрол върху – 45/71.

Служба „Военна информация“, Наредба за 
изменение на Наредба № Н-3 от 2017 г. за пси-
хологическо осигуряване и полифизиографски 
изследвания в – 38/21.

Служебно оръжие, Инструкция № 29-19 за 
условията и реда за носене на – от държавните 
служители на Държавна агенция „Технически 
операции“ 62/25.

Служители, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професио-
налното обучение на – от Министерството на 
вътрешните работи 2/12.

Социална пенсия за старост, ПМС № 136 за 
определяне на нов размер на – 46/3.

Социални услуги, Закон за – 24/2; Закон за 
изменение на Закона за – 101/3.

Социално подпомагане, Закон за допълнение 
на Кодекса за – 35/3; Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за – 35/4.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 
ПМС № 13 за откриване на институти в струк-
турата на – 9/4.

Социално подпомагане, ПМС № 200 за измене-
ние и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за – , приет с ПМС № 243 на Минис-
терския съвет от 1998 г. 65/3.

СПА, Наредба № 04-14 за условията и реда за 
сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл – ) 
център“, „ – център“, „Уелнес център“ и „Тала-
сотерапевтичен център“ 83/44.

Специалност в системата на здравеопазването, 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 2015 г. за придобиване на – 58/29.

Специалност „Право“, ПМС № 138 за изменение 
на Наредбата за единните държавни изисквания 
за придобиване на висше образование по – и 
професионална квалификация „юрист“, приета с 
ПМС № 82 на Министерския съвет от 2017 г. 46/4.

Списък на нарушенията, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Iз-2539 от 2012 г. за 
определяне максималния размер на контрол-
ните точки, условията и реда за отнемането и 
възстановяването им, – , при извършването на 
които от наличните контролни точки на водача, 
извършил нарушението, се отнемат точки съоб-
разно допуснатото нарушение, както и условията 
и реда за издаване на разрешение за провеждане 
на допълнително обучение 58/29.

Спогодба, – между правителството на Репуб-
лика България и правителството на Грузия за 
регулиране на трудовата миграция 93/82.

Споразумение, – относно прехвърлянето и вза-
имното използване на вноски в Единния фонд за 
преструктуриране 4/64; – между правителството 
на Република България и правителството на Ал-
жирската демократична и народна република за 
взаимно освобождаване от изискванията за при-
тежаване на визи за краткосрочно пребиваване 
на притежателите на дипломатически и служебни 
паспорти 14/2; – за статистическо сътрудничество 
между Националния статистически институт на 
Република България и Националното статисти-
ческо бюро на Република Молдова 14/3; – между 
правителст вото на Република България и Орга-
низацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) 16/11; – между правителството 
на Република България и кабинета на министри-
те на Украйна за сът рудничество при бедствия 
20/22; – за сътрудничество в областта на спорта 
между правителството на Република България и 
правителството на Алжирската демократична и 
народна република 21/10; Изменение на – за пре-
доставяне на консултантски услуги между Агенци-
ята по обществени поръчки на Република България 
и Международната банка за възстановяване и 
развитие от 2 ноември 2017 г. 23/15; – сключено 
чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за 
изменение на Споразумението между правител-
ството на Република България и правителството на 
Съединените американски щати за икономическа, 
техническа и съответна друга помощ, подписано 
на 27 юли 1998 г. 28/15; Допълнително – към 
Меморандума за разбирателство за поддръжка и 
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експлоатация на CMS детектора между Министер-
ството на образованието и науката на Република 
България и Европейската организация за ядрени 
изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подпи-
сано на 28 ноември 2018 г. в София 32/11; – за 
преглед на многостепенното управление между 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството на Република България и 
Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие 33/13; – между Министерство то на 
финансите на Република България и Организаци-
ята за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) 36/73; – между Република България и 
Република Македония за сътрудничество при 
бедствия 37/30; – за извършване на Икономически 
преглед на Република България между Република 
България, от една страна, и Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 
от друга страна, сключено чрез размяна на писма 
50/164; – за предоставяне на консултантски услуги 
между Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството на Репуб лика България и 
Международната банка за възстановяване и раз-
витие 56/30; – между Министерст вото на туризма 
на Репуб лика България и Световната организа-
ция по туризъм към ООН за провеждането на 
Втория Международен конгрес на световните 
цивилизации и историчес ките маршрути на СОТ 
65/9; – за предоставяне на подкрепа за проекти 
между Комисията за енергийно и водно регу-
лиране на Репуб лика България и Европейската 
банка за възстановяване и развитие по отноше-
ние на Програмата за регулаторно развитие на 
енергийния сектор 80/14; – между Министер-
ството на отбраната на Република България и 
Министерството на отбраната на Хашемитско 
кралство Йордания за сътрудничество в областта 
на отбраната 88/17; – между Европейската инвес-
тиционна банка и правителството на Република 
България за вноска във Фонда на Инициативата 
за икономическа устойчивост 94/42; – между пра-
вителството на Република България и Федералния 
съвет на Конфедерация Швейцария за полицейско 
сътрудничество в борбата с престъпността 95/11.

Спортисти, треньори и длъжностни лица, 
Наредба № 5 за критериите, условията и реда за 
награждаване на – 88/34.

Спортни мероприятия, Закон за изменение 
на Закона за опазване на обществения ред при 
провеждането на – 79/16.

Спортни обекти, Наредба № 4 за финансово 
подпомагане на изграждането и обновяването 
на – , държавна и общинска собственост 55/39.

Спортни организации, Наредба за отменяне на 
Наредба № 6 от 2018 г. за реда за лицензиране 
на – в Република България 42/41.

Спортни училища, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за усло-
вията и реда за прием и спортна подготовка на 
учениците в – 54/24.

Стандарти за финансова дейност, Наредба № 5 
за утвърждаване на – , прилагани от държавните 
и общинските лечебни заведения за болнична 
помощ и комплексни онкологични центрове 51/26.

Стипендии, ПМС № 20 за изменение и допъл-
нение на ПМС № 328 на Министерския съвет от 
2017 г. за условията и реда за получаване на – от 
учениците след завършено основно образование 
12/20.

Стратегичес ки обекти, ПМС № 12 за допъл-
нение на ПМС № 181 на Министерския съвет 
от 2009 г. за определяне на – и дейности, които 
са от значение за националната сигурност 9/3; 
ПМС № 254 за допълнение на ПМС № 181 на 
Министерския съвет от 2009 г. за определяне 
на – и дейности, които са от значение за нацио-
налната сигурност 81/14; ПМС № 256 за приемане 
на Наредба за условията и реда за определяне 
на мерките за защита на информационните и 
комуникационните системи на – от значение за 
националната сигурност и за осъществяването 
на контрол 81/14.

Строежи, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експло-
атация на – в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строи телни 
и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти 89/32.

Строителен надзор, Наредба за изменение на 
Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и 
реда за издаване на удостоверение за вписване 
в регистъра на консултантите за оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти и/
или упражняване на – 70/120.

Съвет за партньорство към Висшия съдебен 
съвет, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 8 от 2018 г. за орга низацията и дей-
ността на – 37/39; 79/20.

Съвет за развитие на гражданското общество, 
ПМС № 214 за приемане на Правилник за орга-
низацията и дейността на – 71/5.

Съвет за създаване на Механизъм за свързване на 
Европа, ПМС № 129 за изменение и допълнение 
на ПМС № 76 на Министерския съвет от 2014 г. 
за създаване на Национален координационен 
механизъм за преглед на проектната готовност 
и приоритизиране на проектите в сектор „Транс-
порт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Евро-
пейския парламент и на – 43/2.

Съвета по киберсигурността, ПМС № 375 за 
приемане на Правилник за организацията и 
дейността на – 102/25.

Съвет по сигурността при Министерския съвет, 
ПМС № 19 за отменяне на ПМС № 216 на Ми-
нистерския съвет от 1998 г. за създаване на – и 
за приемане на правилник за неговите функции, 
задачи и организация на работа и на Правилни-
ка за функциите, задачите и организацията на 
работа на – 12/20.

Съдебна власт, Задължително тълкуване на 
чл. 33, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. 
за конкурсите за магистрати и за избор на адми-
нистративни ръководители в органите на – 16/41; 
Закон за изменение и допълнение на Закона 
за – 29/4; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати 
и за избор на административни ръководители в 
органите на – 37/37.

Съдии, прокурори и следователи, Наредба № Н-2 
за условията и реда за организиране и осъщест-
вяване охраната на – 49/17.

Схема на Общността за управление по околна 
среда и одит (EMAS), Наредба за изменение на 
Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистри-
ране, подновяване на регистрацията и контрол 
по – 43/103.
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Схема „Училищен плод“, ПМС № 32 за измене-
ние и допълнение на Наредбата за условията и 
реда за прилагане на схеми за предоставяне на 
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни проду-
кти в учебните заведения, – и Схема „Училищно 
мляко“, приета с ПМС № 251 на Министерския 
съвет от 2016 г. 18/6; ПМС № 38 за изменение на 
ПМС № 32 на Министерския съвет от 2019 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата за условията 
и реда за прилагане на схеми за предоставяне на 
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни проду-
кти в учебните заведения, – и Схема „Училищно 
мляко“, приета с ПМС № 251 на Министерския 
съвет от 2016 г. 19/20.

Схеми за директни плащания, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за 
условията и реда за прилагане на – 20/34.

Схеми и мерки за плащане на площ, Наредба за 
допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условия-
та и реда за подаване на заявления по – 43/103.

Сценични изкуства, ПМС № 269 за изменение 
на ПМС № 31 на Министерския съвет от 2016 г. 
за утвърждаване на единни разходни стандарти за 
финансиране на държавните културни институти, 
осъществяващи дейности в областта на – 84/55.

Т
Такси, ПМС № 16 за изменение и допълнение 

на Тарифата за – , които се събират в системата 
на Министерството на околната среда и водите, 
приета с ПМС № 136 на Министерския съвет от 
2011 г. 11/2; ПМС № 39 за одобряване на Тарифа 
за – , които се събират в системата на Министер-
ството на икономиката по Закона за държавните 
такси 20/21; ПМС № 58 за изменение на Тарифата 
за – , събирани от Държавната комисия по стоко-
вите борси и тържищата, приета с ПМС № 299 на 
Министерския съвет от 1997 г. 27/2; ПМС № 88 
за приемане на Тарифа за – , които се събират 
по Закона за лечебните заведения и Закона за 
трансплантация на органи, тъкани и клетки 35/6; 
ПМС № 108 за изменение и допълнение на Та-
рифата за – за социалните услуги, финансирани 
от държавния бюджет, утвърдена с ПМС № 91 
на Министерския съвет от 2003 г. 39/9; ПМС 
№ 143 за изменение и допълнение на Наредбата 
за – за използване на летищата за обществено 
ползване и за аеронавигационно обслужване 
в Република България, приета с ПМС № 280 
на Министерския съвет от 1998 г. 46/12; ПМС 
№ 166 за изменение на Тарифа № 12 за – , които 
се събират в системата на Министерството на 
финансите по Закона за държавните – , одобрена 
с ПМС № 55 на Министерския съвет от 1993 г. 
54/2; ПМС № 244 за изменение и допълнение на 
Тарифа № 14 за – , които се събират в системата 
на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и от областните управители, 
приета с ПМС № 175 на Министерския съвет 
от 1998 г. 79/17; ПМС № 283 за изменение и 
допълнение на Методиката за изчисляване на 
инфраструктурните – , събирани от управителя 
на железопътната инфраструктура, приета с 
ПМС № 92 на Министерския съвет от 2012 г. 
91/2; ПМС № 309 за изменение и допълнение на 
Тарифата за – , които се събират от Българския 
институт по метрология, приета с ПМС № 95 на 
Министерския съвет от 2013 г. 97/37; ПМС № 334 
за изменение и допълнение на Тарифата за – , 
които се събират по Закона за хазарта, приета 
с ПМС № 289 на Министерския съвет от 2012 г. 

99/40; ПМС № 370 за приемане на Тарифа за – , 
които се събират за преминаване и ползване на 
републиканската пътна мрежа 101/33.

Тарифа, ПМС № 71 за приемане на – , по 
която партиите, коалициите и инициативните 
комитети заплащат предизборните предавания 
по Българската национална телевизия и Българ-
ското национално радио и техните регионални 
центрове при произвеждането на изборите за 
членове на Европейския парламент от Република 
България на 26 май 2019 г. 30/2; ПМС № 217 за 
приемане на – , 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 
изборите за общински съветници и за кметове 
през 2019 г. 71/17.

Тахографи, Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одоб-
ряване на типа на – и тахографски карти и за 
изискванията, условията и реда за регистрация 
на лицата, които извършват монтаж, проверка 
или ремонт на – 54/11.

Територия, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за устройство на – 1/4; 25/2; Закон за 
изменение на Закона за преминаването през и 
пребиваването на – на Република България на 
съюзнически и на чужди въоръжени сили 1/9.

Тероризъм, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 8121з-1225 от 2017 г. за видовете 
обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противо-
действие на – , чиито собственици и ползватели 
разработват и прилагат мерки за противодействие 
на – , минималните изисквания към тези мерки 
и реда за упражняване на контрол 89/26.

Технически надзор на съоръженията с повишена 
опасност, Правилник за изменение на Правил-
ника за организацията, задачите и функциите 
на специализиран орган на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съ-
общенията за – 29/14.

Токсични химически вещест ва, Наредба за изме-
нение на Наредба № 16-437 от 2007 г. за условията 
и реда за извършване на дейности с – и техните 
прекурсори 42/39.

Топлоснабдяване, Наредба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за – 74/27.

Трафик на хора, Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за борба с – 81/7.

Треньорски кадри, Наредба № 1 за – 13/14.
Туберкулоза, Наредба № 7 за условията и реда 

за провеждане на диагностика, профилактика и 
контрол на – 65/14.

Търговска тайна, Закон за защита на – 28/2.
Търговско дружество, ПМС № 158 за одобряване 

на промени по бюджета на Министерството на 
финансите за 2019 г. във връзка с увеличаване 
капитала на – 53/11; ПМС № 313 за одобряване 
на промени по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2019 г. във връзка с увеличаване 
капитала на – 97/40.

Тютюн, ПМС № 74 за изменение и допълнение 
на Наредбата за условията и реда за издаване 
и за отнемане на разрешения за промишлена 
обработка на – и за производство на тютюневи 
изделия, приета с ПМС № 191 на Министерския 
съвет от 2004 г. 31/4; ПМС № 236 за допълнение 



БРОЙ 102  СПРАВОЧНИК НА „ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК“ ЗА 2 019 Г.  СТР.  127   

на Правилника за прилагане на Закона за – , 
тютюневите и свързаните с тях изделия, приет 
с ПМС № 39 на Министерския съвет от 1994 г. 
75/8; Закон за изменение и допълнение на Закона 
за – , тютюневите и свързаните с тях изделия 83/3.

Тютюневи изделия, ПМС № 144 за изменение 
и допълнение на Наредбата за условията и реда 
за регистриране на цените на – , приета с ПМС 
№ 192 на Министерския съвет от 2004 г. 46/16.

У
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на 

труда, Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда 
за изпращане на – 12/57.

Университетски болници, ПМС № 93 за при-
емане на Наредба за критериите за определяне 
на – 36/42.

Управител на банка, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 9 от 2017 г. за ин-
формацията и документите, с които се доказва 
изпълнението на изискванията към временния 
и извънредния – 55/95.

Уранова суровина, ПМС № 23 за изменение и 
допълнение на Постановление № 74 на Минис-
терския съвет от 1998 г. за ликвидиране на по-
следствията от добива и преработката на – 12/37.

Услуги, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за дейностите по предоставяне на – 45/14.

Учебници и учебни комплекти, ПМС № 85 за 
изменение на ПМС № 79 на Министерския съвет 
от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване 
на познавателни книжки, – 34/18.

Училища по изкуствата, Наредба за измене-
ние и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за 
приемане и преместване на ученици в – 88/27.

Училища по култура, Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прие-
мане и преместване на деца и ученици в – 88/21.

Училищно образование, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за ор-
ганизация на дейностите в – 32/23; Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. 
за информацията и документите за системата на 
предучилищното и – 42/30; Наредба за допълне-
ние на Наредба № 10 от 2016 г. за организация 
на дейностите в – 72/86.

Ученици, Наредба № 24 за условията и реда за 
организиране и провеждане на тренировъчна и 
състезателна дейност на децата и – извън учеб-
ния план 90/9.

Учители, Наредба № 15 за статута и професи-
оналното развитие на – , директорите и другите 
педагогически специалисти 61/10.

Ф
Фармако-терапевтично ръководство, Наредба 

№ 2 за приемане на – за лечение на алергичните 
болести 78/13; Наредба № 4 за приемане на – по 
анестезиология и интензивно лечение 79/21; На-
редба № 3 за приемане на – по клинична хема-
тология 79/21; Наредба № 6 за приемане на – по 
медицинска паразитология 80/82; Наредба № 1 
за приемане на – по нуклеарна медицина 78/13; 
Наредба № 5 за приемане на – по очни болести 
80/82; Наредба № 7 за приемане на – за лечение 
на неврологичните заболявания 83/81; Наредба 
№ 8 за приемане на – по ушно-носно-гърлени 

болести 84/63; Наредба № 9 за приемане на – за 
използване на антимикробни лекарствени про-
дукти 84/64; Наредба № 10 за приемане на – по 
детска клинична хематология и онкология 84/64; 
Наредба № 11 за приемане на – по медицинска 
онкология 85/16; Наредба № 12 за приемане 
на – по неонатология 88/40; Наредба № 13 за 
приемане на – по нефрология и диализа 91/52; 
Наредба № 14 за приемане на – 94/116; Наредба 
№ 15 за приемане на – за лечение на гастроен-
терологичните заболявания 95/86; Наредба № 16 
за приемане на – по ендокринология и болести 
на обмяната 95/86; Наредба № 17 за приемане 
на – за лечение на имуномедиирани заболявания 
99/52; Наредба № 18 за приемане на – за лечение 
на урологични заболявания 99/52.

Физическо възпитание и спорт, ПМС № 77 за 
приемане на Правилник за прилагане на Зако-
на за – 31/20; Закон за допълнение на Закона 
за – 35/3; Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 64/2.

Финансови корекции, ПМС № 202 за измене-
ние на Наредбата за посочване на нередности, 
представляващи основания за извършване на – , 
и процентните показатели за определяне размера 
на – по реда на Закона за управление на средствата 
от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, приета с ПМС № 57 на Министерския 
съвет от 2017 г. 67/2.

Финансово подпомагане, Наредба № 3 за реда 
за – на дейности в областта на физическата 
активност, физическото възпита ние, спорта и 
спортно-туристическата дейност 37/35.

Финансово управление и контрол в публичния 
сектор, Закон за изменение и допълнение на 
Закона за – 13/1; ПМС № 242 за приемане на 
Наредба за формата, съдържанието, сроковете, 
реда и начина за представяне на информация по 
чл. 8, ал. 1 от Закона за – 76/12.

Фискални устройства, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за 
регистриране и отчитане чрез – на продажбите в 
търговските обекти, изискванията към софтуерите 
за управлението им и изисквания към лицата, 
които извършват продажби чрез електронен ма-
газин 10/19; 26/116.

Фитосанитарен контрол, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за – 66/2.

Фонд за безопасност на движението, ПМС 
№ 312 за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за управление на средствата 
от – , приета с ПМС № 172 на Министерския 
съвет от 2011 г. 97/39.

Фонд за компенсиране на инвеститорите, На-
редба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане 
на компенсации от – 34/29; 66/43.

Фонд „Научни изследвания“, Правилник за из-
менение и допълнение на Правилника на – 42/27.

Фондове на Европейския съюз за програмния 
период 2021/2027 г., ПМС № 142 за разработване 
на стратегическите и програмните документи на 
Република България за управление на средствата 
от – 46/6.

Фуражи, Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допус-
тимите концентрации на нежелани субстанции 
и продукти във – 12/55.
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Х
Хазарт, ПМС № 351 от 2018 г. за изменение 

и допълнение на Наредбата за реда и начина 
за включване на лабораториите в списъка по 
чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за – , за изискванията 
за изпитване на игрално оборудване и игрален 
софтуер и за реда за извършване на проверки, 
приета с ПМС № 164 на Министерския съвет от 
2013 г. 2/2.

Химически вещества, Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 16-437 от 2007 г. за 
условията и реда за извършване на дейности с 
токсичните – и техните прекурсори 6/12; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за защита 
от вредното въздействие на – и смеси 17/2.

Химическо оръжие, Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за забрана на – и за контрол 
на токсичните химически вещества и техните 
прекурсори 63/2.

Хора с увреждания, ПМС № 64 за приемане на 
Методика за извършване на индивидуална оценка 
на потребностите от подкрепа за – 27/17; ПМС 
№ 65 за приемане на Правилник за прилагане на 
Закона за – 27/40; Наредба № РД-07-6 за реда за 
осъществяване на контрол върху изразходването на 
средствата от възстановени осигурителни вноски 
на работодатели, съответно органи по назначаване, 
специализирани предприятия и кооперации на – и 
трудово-лечебни бази 51/56; Наредба № РД-07-8 
за условията и реда за осъществяване и контрол 
на дейностите по предоставяне и ремонт на по-
мощни средства, приспособления, съоръжения и 
медицински изделия за – 61/110.

Ц
Целева помощ за отопление, Наредба за изме-

нениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 
2008 г. за условията и реда за отпускане на – 51/58.

Ценни книжа, ПМС № 59 за изменение и до-
пълнение на Наредбата за условията и реда за 
отпечатване и контрол върху – , приета с ПМС 
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г. 27/2.

Централен артилерийски технически изпита-
телен по лигон, Правилник за изменение на Пра-
вилника за устройството и дейността на – 70/2.

Централен кредитен регистър, Наредба за изме-
нение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. 
за – 42/49; 100/145.

Централен орган за покупки за нуждите на ор-
ганите на изпълнителната власт, ПМС № 92 за 
изменение и допълнение на ПМС № 385 на Минис-
терския съвет от 2015 г. за дейността на – 36/40.

Централизирана елект ронна платформа, ПМС 
№ 332 за приемане на график за използване 
на – по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки 99/39.

Централно военно окръжие, Правилник за ус-
тройството и дейността на – 38/5.

Центрове за специална образователна подкрепа, 
Правилник за устройството и дейността на – 11/4.

Център на промишлеността на Република Бъл-
гария в Москва, Руска федерация, Правилник за из-
менение на Устройствения правилник на – 58/12.

Център „Фонд за лечение на деца“, ПМС № 54 
за закриване на – 26/24; Правилник за отменяне 
на Правилника за дейността и организацията на 
работа на – 26/76.

Ч
Частни съдебни изпълнители, Наредба за измене-

ние на Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното 
заст раховане на – 51/51; Наредба за изменение 
на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети 
на – 51/51; Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив 
на – 51/56.

Черноморско крайбрежие, Закон за изменение и 
допълнение на Закона за устройството на – 56/4.

Читалища, Наредба № 2 за реда за водене 
на регистъра на народните – и на читалищните 
сдружения 54/18.

Членове на Европейския парламент от Република 
България, ПМС № 52 за приемане на план-сметка 
за разходите по подготовката и произвеждането 
на изборите за – през 2019 г. 26/14.

Чужденци, Закон за изменение и допълнение 
на Закона за – в Република България 34/3; ПМС 
№ 288 за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за – в Република Бълга-
рия, приет с ПМС № 179 на Министерския съвет 
от 2011 г. 93/30.

Чуждестранни висши училища, ПМС № 44 за 
осигуряване на преподаватели по български език 
и литература в – 23/11; ПМС № 237 за изменение 
и допълнение на ПМС № 44 на Министерския 
съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели 
по български език и литература в – 76/5.

Ш
Шум, Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за – в 
околната среда, отчитащи степента на диском-
форт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за – в 
околната среда, методите за оценка на стойнос-
тите на показателите за – и на вредните ефекти 
от – върху здравето на населението 26/101; Закон 
за изменение и допълнение на Закона за защита 
от – в околната среда 52/1.

Ю
Юридическа правоспособност, Наредба № 1 за 

придобиване на – 13/19.
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