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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на
Гражданския	процесуален	кодекс	 3

Президент на Републиката

	Указ № 302	за	частичен	избор	за	кмет	
на	кметство	Мъглен,	 община	Айтос,
област	Бургас,	на	28	февруари	2021	г.	 10

	Указ № 303	за	частичен	избор	за	кмет	
на	община	Баните,	област	Смолян,	на
28	февруари	2021	г.	 10

Министерски съвет

	Постановление № 393	 от	22	декем-
ври	2020	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Тарифа	№	4	за	таксите,	които	се	
събират	 в	 системата	 на	Министер-
ството	на	вътрешните	работи	по	За-
кона	за	държавните	такси,	приета	с	
Постановление	№	53	на	Министерския
съвет	от	1998	г.		 11

	Постановление № 394 от	22	декем-
ври	2020	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи/трансфери	 за	 2020	г.	
за	 изплащане	 на	 стипендии	 и	 на	 ед-
нократно	 финансово	 подпомагане	 по	
Програмата	 на	 мерките	 за	 закрила	
на	 деца	 с	 изявени	 дарби	 от	 държав-
ни,	общински	и	частни	училища	през	
2020	г.,	приета	с	Постановление	№	50	
на	Министерския	 съвет	от	26	март
2020	г.		 11

	Постановление № 395	 от	22	декем-
ври	2020	г.	 за	одобряване	на	вътреш-
нокомпенсирани	промени	на	утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	Министерството	на	културата	за	
2020	г.		 12

	Постановление № 396 от	22	декем-
ври	2020	г.	 за	одобряване	на	вътреш-
нокомпенсирани	промени	на	утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	 Министерството	 на	 младежта	 и
спорта	за	2020	г.	 13

	Постановление № 397	 от	22	декем-
ври	2020	г.	за	одобряване	на	допълни-

телен	трансфер	по	бюджета	на	Дър-
жавното	 обществено	 осигуряване	 за
2020	г.	 13

	Постановление № 398	 от	22	декем-
ври	2020	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Постановление	№	318	на	Министер-
ския	съвет	от	2020	г.	за	одобряване	на	
допълнителни	разходи	по	бюджета	на	
Държавна	агенция	„Държавен	резерв	и
военновременни	запаси“	за	2020	г.		 13

	Постановление № 399 от	22	декем-
ври	2020	г.	 за	одобряване	на	вътреш-
нокомпенсирани	 промени	 на	 утвър-
дените	 разходи	 по	 области	 на	 поли-
тики/бюджетни	 програми	 на	Минис-
терството	 на	 външните	 работи	 за
2020	г.	 14

	Постановление № 400	 от	22	декем-
ври	2020	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи/трансфери	за	2020	г.	 14

	Постановление № 401	 от	22	 декем-
ври	2020	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 здравеопазването	 за
2020	г.	 16

	Постановление № 402	 от	22	декем-
ври	2020	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 здравеопазването	 за	
2020	г.	за	сметка	на	икономии	на	раз-
ходи	и/или	трансфери	по	бюджетите	
на	други	първостепенни	разпоредите-
ли	с	бюджет	по	държавния	бюджет	за
2020	г.	 16

	Постановление № 403 от	22	декем-
ври	2020	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 здравеопазването	 за
2020	г.	 19

	Постановление № 404 от	22	декем-
ври	2020	г.	за	приемане	на	Правилник	
за	 структурата,	 устройството	 и	
дейността,	 правомощията	 и	 задъл-
женията	 на	 органите	 за	 управление	
на	Държавно	предприятие	„Държавна
петролна	компания“	 20
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§ 24. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 
74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 
59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 
2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., 
бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 
98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., 
бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 
от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., 
бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г. и бр. 23, 28, 34, 
44, 67, 103 и 105 от 2020 г.) в чл. 158, ал. 5 
се създава изречение трето: „В тези случаи, 
както и при обявено извънредно положение, 
военно положение, бедствие, епидемия, из-
вънредна епидемична обстановка или други 
форсмажорни обстоятелства, лицето, чието 
настаняване се иска, както и вещото лице, 
назначено да даде експертно мнение, може да 
участват в делото и чрез видеоконференция, 
като самоличността им се удостоверява от 
директора на болничното заведение или от 
упълномощено от него лице.“

§ 25. В Закона за адвокатурата (обн., ДВ, 
бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 43 и 79 от 2005 г., 
бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., 
бр. 69 от 2008 г., бр. 53 и 101 от 2010 г., бр. 82 
от 2011 г. и бр. 97 от 2012 г.; Решение № 4 на 
Конституционния съд от 2016 г. – бр. 32 от 
2016 г.) се създава чл. 50а:

„Чл. 50а. Адвокатът или адвокатът от Ев-
ропейския съюз е длъжен да се регистрира 
и да поддържа профил в единния портал за 
електронно правосъдие по чл. 360в от Зако-
на за съдебната власт и в информационна 
система за сигурно електронно връчване по 
чл. 20, т. 1, буква „а“ от Закона за електрон-
ното управление.“

§ 26. В Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, 
бр. 62 от 2016 г.; изм., бр. 76 от 2016 г., бр. 49 
от 2018 г. и бр. 11 от 2020 г.) в преходните и 
заключителните разпоредби се правят след-
ните изменения:

1. В § 216 навсякъде думите „31 декември 
2020 г.“ се заменят с „30 юни 2021 г.“.

2. В § 229, т. 4 думите „1 януари 2021 г.“ 
се заменят с „1 юли 2021 г.“.

§ 27. В Закона за социалните услуги 
(обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г.; изм., бр. 101 от 
2019 г.; Решение № 9 на Конституционния 
съд от 2020 г. – бр. 65 от 2020 г.; изм., бр. 71 
от 2020 г.) в преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В § 36, ал. 1 накрая се добавя „с из-
ключение на домовете за медико-социални 
грижи за деца във Варна, Кърджали, Плевен 

и Стара Загора, които се закриват до 31 де-
кември 2021 г.“.

2. В § 45, т. 1 думите „1 януари 2021 г.“ се 
заменят с „31 декември 2021 г.“.

§ 28. Законът влиза в сила от 30 юни 2021 г., 
с изключение на:

1. параграфи 9 и 25, които влизат в сила 
от 30 юни 2022 г.;

2. параграфи 26 и 27, които влизат в сила 
от 31 декември 2020 г. 

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.
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