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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ Раздел
Президент на Републиката
 Указ № 217 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Пудрия,
община Криводол, област Враца, на
28 февруари 2021 г.

2

Министерски съвет

2

 Постановление № 293 от 29 октомври 2020 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет

2

Министерство
на околната среда и водите
 Споразумение между Министерството на околната среда и водите
на Република България и Министерството на туризма и околната среда  
на Република Албания за сътрудничество в областта на опазването на
околната среда и водите
4

 Наредба № 8121з-1174 от 21 октомври 2020 г. за реда за организацията и
разпределянето на работното време,
за неговото отчитане, за компенси-

5

 Наредба за изменение на Наредба
№ 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
16

 Постановление № 292 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за 2020 г.

Министерство
на вътрешните работи

рането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за
реда за прекратяване на служебното
правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
16
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на
основните месечни възнаграждения
на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и
размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата,
работещи по трудово правоотношение 16
Върховен
административен съд
 Решение № 15928 от 22 ноември
2019 г. по административно дело
№ 12751 от 2018 г.
16
 Решение № 4655 от 21 април 2020 г.
по административно дело № 7771 от
2019 г.
20
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 217
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Пудрия, община Криводол, област
Враца, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 23 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про
мени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2020 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна
и многост ранна дип ломац и я“, бюд жет на
програма „Международно сътрудничество за
развитие и хуманитарни въпроси“, с 53 427 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на публичната дипломация“,
бюджетна програма „Публични дейности“, с
53 427 лв.

Чл. 2. По бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г. по „Политика в
областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публични дейности“, да
се създаде администриран разходен параграф
„Официална помощ за развитие и хуманитарна
помощ“ в размер 53 427 лв.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите се
от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8236

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.,
бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и
94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г. и бр. 1, 2 и
93 от 2019 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 70а:

„
70а. 5 Експертно Главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 магистър ІI младши
ниво 1А
от Гражданския процесуален кодекс
в дирекция „Съдебна защита“ на
Министерството на финансите

6 години

служебно

“

