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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
	Закон	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	

Закона	 за	 оръжията,	 боеприпасите,	
взривните	вещества	и	пиротехничес-
ките	изделия	 2

Президент на Републиката
	Указ № 243 за	насрочване	на	части-

чен	 избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 По-
точарка,	 община	 Крумовград,	 област
Кърджали,	на	28	февруари	2021	г.	 8

Министерски съвет
	Постановление № 310	 от	 20	 ноем-

ври	2020	г.	за	допълнение	на	Постанов-
ление	 №	381	 на	 Министерския	 съвет	
от	 2019	г.	 за	 изпълнението	 на	 дър-
жавния	бюджет	на	Република	България	
за	2020	г.		 8

	Постановление № 311 от	20	ноември	
2020	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Тарифата	за	таксите,	които	се	съби-
рат	от	органите	на	държавния	здра-
вен	контрол	и	националните	центро-
ве	 по	 проблемите	 на	 общественото	
здраве	по	Закона	за	здравето,	приета	
с	Постановление		№	242	на	Министер-
ския	съвет	от	2007	г.	 9

	Постановление № 312 от	20	ноември	
2020	г.	за	одобряване	на	допълнителен	
трансфер	по	бюджета	на	държавното
обществено	осигуряване	за	2020	г.	 10

	Постановление № 313 от	 20	 но-
ември	 2020	г.	 за	 извършване	 на	 про-
мени	 на	 утвърдените	 със	 Закона	 за	
държавния	 бюджет	 на	 Република	
България	 за	 2020	г.	 максимални	 раз-
мери	 на	 ангажиментите	 за	 разхо-
ди,	 които	 могат	 да	 бъдат	 поети	
през	2020	г.	по	бюджета	на	Държавна
агенция	„Електронно	управление“	 10

	Постановление № 314 от	20	ноември	
2020	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	по	бюджетите	на	общини-

те	за	2020	г.	за	допълнително	финан-
сиране	 за	 издръжка	 на	 паралелки	 за	
придобиване	 на	 квалификация	 по	 за-
щитени	специалности	от	професии	и	
специалности	от	професии,	по	които	
е	налице	очакван	недостиг	от	специ-
алисти	на	пазара	на	труда,	и	за	фи-
нансиране	на	обхванатите	в	задължи-
телното	 предучилищно	 образование
деца,	навършили	4-годишна	възраст	 11

	Постановление № 315 от	20	ноември	
2020	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Министерст-
вото	на	здравеопазването	за	2020	г.	 14

Министерство 
на вътрешните работи

	Протокол	между	правителството	на	
Република	 България	 и	 правителство-
то	 на	 Република	 Армения	 за	 прила-
гане	на	Споразумението	между	Евро-
пейския	съюз	и	Република	Армения	за	
обратно	приемане	на	незаконно	преби-
ваващи	лица	 14

Министерство 
на образованието  

и науката

	Наредба № 25	 от	13	ноември	2020	г.	
за	 придобиване	 на	 квалификация	 по	
профе	сията	 „Консултант	 козметич-
ни,	парфюмерийни,	биологични	продук-
ти	и	битова	химия“	 19

Министерство 
на труда и социалната 

политика

Министерство 
на здравеопазването

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	4	от	2002	г.	за	защита	
на	работещите	от	рискове,	свързани	с	
експозиция	на	биологични	агенти	при
работа	 44
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2. В § 31 след думите „Министерския съвет“ 
се поставя запетая и се добавя „министъра 
на икономиката“.

§ 78. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за оръжията, боеприпасите, взрив-
ните вещества и пиротехническите изделия 
(ДВ, бр. 37 от 2019 г.) в преходните и заклю-
чителните разпоредби се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В § 67, ал. 2 думите „31 декември 2020 г.“ 
се заменят с „31 декември 2022 г.“.

2. В § 68:
а) в ал. 2 след думите „за културни цели“ 

се добавя „или спортни дейности“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Копията на оръжия по чл. 4, ал. 2, 

т. 3, употребявани за културни цели, се обез-
опасяват само при наличие на конструктивна 
възможност за това.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 79. Издадените до влизането в сила на 

този закон разрешения и удостоверения по 
реда на глава втора запазват действието си.

§ 80. Неприключилите до три месеца след 
обнародването на този закон производства 
по издаване на разрешения или удостовере-
ния за производство на оръжия, боеприпаси, 
взривни вещества и пиротехнически изделия 
се довършват по досегашния ред.

§ 81. В тримесечен срок от влизането в 
сила на този закон информацията от регис-
търа по чл. 11, отнасяща се до дейностите по 
глава втора, и архивът, съхраняван в ГДНП на 
МВР, се предоставят на хартиен и електронен 
носител на Министерството на икономиката, 
като ГДНП на МВР запазва копие на същите.

§ 82. (1) В срок до три години от влиза-
нето в сила на този закон Министерството 
на вътрешните работи създава електронния 
регистър по чл. 11.

(2) В срок до три години от влизането в сила 
на този закон Министерството на вътрешните 
работи и Министерството на икономиката 
осигуряват техническа възможност за пода-
ване, получаване и издаване на съответните 
документи по закона по електронен път.

§ 83. В срок до 6 месеца от влизането в 
сила на този закон министърът на икономиката 
издава наредбата по чл. 152, ал. 4.

§ 84. (1) Параграфи 5 – 11, § 13 – 18, § 19, 
т. 2, 3 и 4, § 20, 72, 74, 75 и 77 влизат в сила 
три месеца след обнародването на закона в 
„Държавен вестник“.

(2) Параграф 55 влиза в сила три години 
след обнародването на закона в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 12 ноември 2020 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.
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Цвета Караянчева

8702

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 243
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 
ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г.

за допълнение на Постановление № 381 на 
Министерския съвет от 2019 г. за изпълне
нието на държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2020 г.; 

изм и доп., бр. 20, 39 и 56 от 2020 г.)

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

§ 1. Създава се чл. 66:
„Чл. 66. (1) Средствата от заема по спора-

зумението за заем между Европейския съюз 
и Република България, сключено съгласно 
чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672 
на Съвета от 19 май 2020 г. за създаване на 
Европейски инструмент за временна подкрепа 
с цел смекчаване на рисковете от безработица 
при извънредни обстоятелства (SURE) вслед-
ствие на избухването на COVID-19 (OВ, L 159 
от 20 май 2020 г.), постъпват в централния 
бюджет.

(2) Постъпленията от заема по ал. 1 се 
администрират от Министерството на труда 
и социалната политика, а плащанията по 
неговото обслужване – от Министерството 
на финансите.

(3) Средствата от заема по ал. 1 постъпват 
по отделно открита за целта сметка в евро на 
централния бюджет в Българската народна 
банка с титуляр – Министерството на труда 
и социалната политика.

(4) След постъпването им по сметката по 
ал. 3 сумите от съответния транш по заема 
се превеждат по определена от министъра на 
финансите сметка на централния бюджет.“




