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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
	Решение за	 създаване	 на	 Временна	

комисия	за	контрол	на	разходите	на	
публични	средства,	свързани	с	преодо-
ляването	 на	 последствията	 от	 раз-
пространението	на	Ковид-19	 2

	Решение по	 Доклада	 за	 дейността	
на	 Временната	 анкетна	 комисия	 за	
проучване	 на	 всички	 данни,	 факти	 и	
обстоятелства	 по	 повод	 изнесените	
в	европейски	и	български	медии	твър-
дения	за	скандалната	подкупна	схема	
при	 придобиване	 на	 българско	 граж-
данство	от	чужди	граждани	 2

Президент на Републиката
	Указ	№	89	за	насрочване	на	частичен	

избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Водица,	
община	Попово,	област	Търговище,	на
27	септември	2020	г.	 2

	Указ	№	90	за	насрочване	на	нов	избор	
за	кмет	на	кметство	Водно,	община	
Дулово,	 област	 Силистра,	 на	 27	сеп-
тември	2020	г.	 2

	Указ	№	91	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	на	кметство	Острец,	
община	Търговище,	област	Търговище,	
на	27	септември	2020	г.	 3

	Указ	№	92	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Кралево,	
община	Търговище,	област	Търговище,	
на	27	септември	2020	г.	 3

	Указ	№	93	за	насрочване	на	частичен	
избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Бохот,	
община	 Плевен,	 област	 Плевен,	 на
27	септември	2020	г.	 3

	Указ	 №	94	 за	 насрочване	 на	 части-
чен	избор	за	кмет	на	община	Стрел-
ча,	 област	Пазарджик,	на	27	септем-
ври	2020	г.	 3

Министерски съвет

	Постановление № 92 от	 14	 май	
2020	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	за	таксите	за	използване	
на	 летищата	 за	 обществено	 ползва-
не	 и	 за	 аеронавигационно	 обслужване	
в	 Република	 България,	 приета	 с	 По-
становление	№	280	 на	Министерския	
съвет	от	1998	г.	 3

	Постановление № 93 от	 14	 май	
2020	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
нормативни	актове	на	Министерския
съвет	 7

	Постановление № 94 от	 14	 май	
2020	г.	за	изменение	и	допълнение	на	На-
редбата	за	единиците	за	измерване,	раз-
решени	за	използване	в	Република	Бъл-
гария,	 приета	 с	 Постановление	 №	275
на	Министерския	съвет	от	2002	г.	 8

Министерство  
на отбраната

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	Н-9	 от	 2018	г.	 за	 оси-
гуряване	с	униформено	облекло,	лични	
предпазни	 средства,	 специално	 и	 ра-
ботно	облекло	и	друго	вещево	имуще-
ство	и	 снаряжение	 в	Министерство-
то	 на	 отбраната,	 структурите	 на	
пряко	 подчинение	 на	 министъра	 на
отбраната	и	Българската	армия	 10

Министерство  
на вътрешните работи

	Инструкция за	 допълнение	 на	 Ин-
струкция	№	Із-417	от	2010	г.	 за	 орга-
низацията	и	технологията	на	работа	
в	структурите	на	МВР	при	издаване
на	българските	лични	документи	 50
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за кон-
трол на разходите на публични средства, 
свързани с преодоляването на последствията 

от разпространението на Ковид-19

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 37 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
I. Създава Временна комисия за контрол 

на разходите на публични средства, свърза-
ни с преодоляването на последствията от 
разпространението на Ковид-19.

II. Временната комисия: 
1. Изисква и публикува информация за 

всички разходи на публични средства, в т.ч. 
осигурени чрез фондове или други финансови 
инструменти на Европейския съюз, свързани 
с преодоляването на последствията от раз-
пространението на Ковид-19. 

2. Проверява съответствието на отделните 
разходи с условията и критериите, установени 
за отделните антикризисни мерки.

3. Изготвя доклад с обобщени данни за 
извършените разходи и анализ на тяхната 
ефективност.

III. Комисията се състои от 10 членове – по 
двама от всяка парламентарна група, в т.ч. 
председател и заместник-председател.

IV. Избира ръководство и състав на Ко-
мисията, както следва:

Председател: Йордан Кирилов Цонев
Членове: Мария Йорданова Илиева 

Евгения Даниелова Ангелова 
Румен Василев Гечев 
Явор Руменов Божанков
Адлен Шукри Шевкед 
Калин Николов Поповски
Борис Янков Ячев 
Пламен Трифонов Христов 
Дора Стоянова Христова. 

V. Комисията се създава за срока на 
действие на извънредните мерки.

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 14 май 2020 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

3588

РЕШЕНИЕ
по Доклада за дейността на Временната 
анкетна комисия за проучване на всички 
данни, факти и обстоятелства по повод из-
несените в европейски и български медии 
твърдения за скандалната подкупна схема 
при придобиване на българско гражданство 

от чужди граждани

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия и чл. 37 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
Приема Доклада за дейността на Вре-

менната анкетна комисия за проучване на 
всички данни, факти и обстоятелства по 
повод изнесените в европейски и български 
медии твърдения за скандалната подкупна 
схема при придобиване на българско граж-
данство от чужди граждани.

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 14 май 2020 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

3589

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 89
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Водица, община Попово, област 
Търговище, на 27 септември 2020 г.

Издаден в София на 11 май 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

3566

УКАЗ № 90
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 465, 
т. 5 и чл. 466 от Изборния кодекс


