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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

	Указ	№	304	за	награждаване	на	Вера	

Найденова	Найденова	 с	 орден	 „Св.	 св.	

Кирил	и	Методий“	огърлие	 2

	Указ	№	306	 за	насрочване	на	части-

чен	избор	за	кмет	на	кметство	Сте-

жерово,	община	Левски,	област	Плевен,	

на	28	февруари	2021	г.	 2

	Указ	 №	307	 за	 наименуване	 на	 гео-

графски	обекти	в	Антарктика	 2

Министерство  
на здравеопазването

	Договор № РД-НС-01-3-4 от	23	декем-

ври	2020	г.	за	изменение	и	допълнение	

на	 Националния	 рамков	 договор	 за	

денталните	 дейности	 между	 Наци-

оналната	 здравноосигурителна	 каса	

и	 Българския	 зъболекарски	 съюз	 за

2020	–	2022	г.	 2

	Наредба за	 изменение	 на	 Наредба	

№	4	от	2018	г.	за	условията	и	реда	за	

унищожаването,	преработването	или	

използването	за	други	цели	на	лекар-

ствените	продукти	 10

Министерство на правосъдието
Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	2	 от	 2011	г.	 за	 услови-
ята	 и	 реда	 за	 извършване	 на	 съдеб-
номедицинските,	 съдебнопсихиатрич-
ните	и	съдебнопсихологичните	експер-
тизи,	включително	и	за	заплащането
на	разходите	на	лечебните	заведения	 10

Комисия за енергийно 
и водно регулиране

	Наредба за	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Наредба	№	3	от	2013	г.	 за	ли-
цензиране	 на	 дейностите	 в	 енерге-
тиката	 12

Министерство на външните работи

	Инструкция	за	отмяна	на	Инструк-
ция	№	1	от	2006	г.	 за	издаването	на	
дипломатически	и	служебни	паспорти	
от	 Министерството	 на	 външните
работи	на	Република	България	 19

Комисия за регулиране  
на съобщенията

	Решение № 424 от	17	декември	2020	г.	
за	 изменение	 и	 допълнение	 на	 Общи-
те	изисквания	при	осъществяване	на
обществени	електронни	съобщения	 19

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 304
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Вера Найденова Найденова 

с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие 
за особено значимите є заслуги в областта на 
националното филмово изкуство и култура.

Издаден в София на 22 декември 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

9789

УКАЗ № 306
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 Стежерово, община Левски, област 
Плевен, на 28 февруари 2021 г.

Издаден в София на 22 декември 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

9790

УКАЗ № 307
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Наименувам географски обекти в Антарк-

тика, както следва:
– бряг Калиопа – брегова ивица с коорди-

нати 62°43'50" ю.ш., 61°14'00" з.д.;
– бряг Еагър – брегова ивица с координати 

62°44'05" ю.ш., 61°14'00" з.д.;
– бряг Лин – брегова ивица с координати 

62°42'45" ю.ш., 61°19'10" з.д.;
– залив Брауро – залив с координати 

62°43'15" ю.ш., 61°21'20" з.д.;
– риф Кианида – риф с координати 62°38'32" 

ю.ш., 61°12'33" з.д.;

– езеро Диомед – езеро с координати 
62°36'07" ю.ш., 61°06'40" з.д.;

– езеро Пистирос – езеро с координати 
62°38'13" ю.ш., 61°07'59" з.д.;

– езеро Фея – езеро с координати 62°38'27" 
ю.ш., 61°00'44.5" з.д.;

– езеро Монтемно – езеро с координати 
62°38'41" ю.ш., 60°58'17" з.д.;

– Бедечки поток – поток с координати 
62°38'14" ю.ш., 60°59'08" з.д.;

– езеро Линзипар – езеро с координати 
62°40'24" ю.ш., 60°48'37" з.д.;

– езеро Опицвет – езеро с координати 
62°43'37" ю.ш., 60°09'12" з.д.;

– нунатак Дискодуратере – хълм с коор-
динати 62°15'00" ю.ш., 59°05'44" з.д.;

– остров Св. Христофор – остров с коор-
динати 66°14'58" ю.ш., 67°07'16" з.д.;

– остров Бона Мансио – остров с коорди-
нати 66°15'06" ю.ш., 67°06'25" з.д.;

– остров Св. Бригита – остров с координати 
66°25'06" ю.ш., 67°07'35" з.д.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 22 декември 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

9791

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-4 
от 23 декември 2020 г.

за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор за денталните дейности 
между Националната здравноосигурителна 
каса и Българския зъболекарски съюз за 
2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. 

и доп., бр. 36, 77 и 105 от 2020 г.)

Днес, 23 декември 2020 г., между Нацио-
налната здравноосигурителна каса, от една 
страна, и Българския зъболекарски съюз, от 
друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и 
чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуря-
ване (ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
за 2021 г. (ЗБНЗОК за 2021 г.) (ДВ, бр. 103 
от 4.12.2020 г.) се сключи този договор за 
изменение и допълнение на Националния 


