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ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Българската телеграфна агенция осигурява безвъзмездното разпространение на
съобщения и свободен безвъзмезден достъп
до собствените си информационни продукти
при условията на този закон в срок до една година от влизането в сила на този закон. В
същия срок генералният директор на БТА
утвърждава Етичен кодекс на Българската
телеграфна агенция и определя формата и
другите изисквания към актовете и съобщенията, които БТА разпространява свободно
и безвъзмездно съгласно този закон, както и
сроковете за архивиране на информационните продукти и реда за достъп до архивните
материали на БТА.
§ 8. Необходимите средства за 2021 г. за
финансово обезпечаване на безвъзмездното
разпространение на актове и съобщения и
свободен безвъзмезден достъп до информация
чрез продукти на БТА съгласно този закон
се одобряват като допълнителен трансфер по
бюджета на БТА за 2021 г. по реда на чл. 109,
ал. 3 от Закона за публичните финанси по
предложение на заместник министър-председателя с функции в областта на културата.
§ 9. Дейностите по системната интеграция
по смисъла на чл. 7с от Закона за електронното
управление в БТА могат да се осъществяват
съгласно § 45 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
(обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г.; изм., бр. 102 от
2019 г.).
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1290

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Министерския съвет да
предприеме всички необходими действия за
провеждане на своевременни консултации с
Европейската комисия с цел проучване на
възможностите за покупка на ваксини във
връзка с пандемията от COVID-19, които са
получили разрешение за употреба в държави
извън Европейския съюз или Европейското
икономическо пространство
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Възлага на Министерския съвет да предп риеме вси ч к и необход и м и дейс т ви я за
провеждане на своевременни консултации
с Европейската комисия с цел проучване на
възможностите за покупка на ваксини във
връзка с пандемията от COVID-19, които са
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получили разрешение за употреба в държави
извън Европейския съюз или Европейското
икономическо пространство.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 5 март 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1407

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 72
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 Ясен, община Плевен, област Плевен,
на 27 юни 2021 г.
Издаден в София на 2 март 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
1401

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 2 МАРТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
освобождаване на генетично модифицирани
организми в околната среда и пускането им
на пазара, приета с Постановление № 212
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 81 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 71 от 2008 г. и бр. 55 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 т. 5 се отменя.
§ 2. Глава втора се изменя така:
„ Г л а в а

в т о р а

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В
ТЕХНИЧЕСКОТО ДОСИЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГМО В
ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 2. (1) Техническото досие по чл. 47,
ал. 1 от ЗГМО включва информацията по:
1. приложение № 1 – за ГМО, различни
висши растения, или
2. приложение № 2 – за генетично модифицирани висши растения (Gymnospermae и
Angiospermae) (ГМВР).

