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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ






Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на
Закона за регистър БУЛСТАТ
Решение за промяна в състава на
Комисията по културата и медиите
Решение за промяна в състава на
Комисията по труда, социалната и
демографската политика
Решение за промяна в състава на
Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта

Президент на Републиката
 Указ № 223 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, на 28 февруари 2021 г.
Министерски съвет
 Постановление № 294 от 29 октомври 2020 г. за изменение на Постано-
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вление № 54 на Министерския съвет
от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство
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 Постановление № 295 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2020 г. за изплащане на
стипендии

3

 Постановление № 296 от 30 октомври 2020 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. 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.
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РЕШЕНИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Михаил Ивайлов Христов
като член на Комисията по труда, социалната
и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за промяна в състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика

8239

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Михаил Ивайлов Христов
като член на Комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8240

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 223
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 Славовица, община Долна Митрополия,
област Плевен, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 29 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
8276

за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на
три института в структурата на Университета
за национално и световно стопанство (ДВ,
бр. 26 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 2 думите „Институт по творчески индустрии и бизнес“ се
заменят с „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8252

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на стипендии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 500 035 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за изплащане на стипендии за постигнати образователни
резултати от общинските училища.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областт а на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Улесняване на
достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те от
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.

