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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

	Указ № 117	 за	награждаване	на	Хик-
мет	Ахмедов	Мехмедов	с	орден	„Ста-
ра	планина“	първа	степен	 3

	Указ № 118	за	награждаване	на	Адриа-
на	Димитрова	Благоева	с	орден	„Св.	св.	
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 3

	Указ № 119	 за	 награждаване	 на	Ми-
хаил	Любенов	Петров	с	орден	„Св.	св.	
Кирил	и	Методий“	първа	степен	 3

	Указ № 120	за	награждаване	на	Любен	
Иванов	Чаталов	с	орден	„Св.	св.	Кирил
и	Методий“	втора	степен	 3

	Указ № 122	 за	насрочване	на	 части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Пами-
дово,	община	Лесичово,	област	Пазар-
джик,	на	27	юни	2021	г.	 3

	Указ № 123	 за	насрочване	на	 части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Цани	
Гинчево,	 община	 Никола	 Козлево,	 об-
ласт	Шумен,	на	27	юни	2021	г.	 3

	Указ № 124	 за	насрочване	на	 части-
чен	 избор	 за	 кмет	 на	 община	 Благо-
евград,	област	Благоевград,	на	27	юни
2021	г.	 3

	Указ № 128	за	възлагане	на	парламен-
тарната	група	„БСП	за	България“	да	
посочи	 кандидат	 за	 министър-пред-
седател	 4

Конституционен съд

	Решение № 5	от	27	април	2021	г.	по
конституционно	дело	№	13	от	2019	г.	 4

Министерски съвет

	Постановление № 171 от	 28	 април	
2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи/трансфери	 за	 2021	г.	 за	
изплащане	 на	 стипендии	 по	 Програ-
мата	на	мерките	за	закрила	на	деца	
с	изявени	дарби	от	държавни,	общин-
ски	и	частни	училища,	приета	с	По-
становление	№	138	 на	Министерския
съвет	от	2021	г.	 9

	Постановление № 172 от	 28	 април	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителни	

трансфери	 за	 закупуване	на	познава-
телни	 книжки,	 учебници,	 достъп	 до	
електронно	 четими	 учебници,	 учебни	
комплекти	 и	 учебни	 помагала	 за	 де-
цата	и	за	учениците	от	I	до	VII	клас	
включително	 в	 общинските	 детски
градини	и	училища	за	2021	година	 11

	Постановление № 173 от	 28	 април	
2021	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	 за	 организацията	 за	 осъ-
ществяване	 на	 граничен	 паспортен,	
митнически,	 здравен,	 ветеринарно-
медицински	 и	 фитосанитарен	 кон-
трол,	 както	 и	 контрол	 на	 транс-
портните	средства	в	пристанищата	
на	 Република	 България,	 обслужващи	
кораби	 от	 международно	 плаване,	
приета	 с	 Постановление	 №	186	 на
Министерския	съвет	от	2012	г.	 15

	Постановление № 174 от	 28	 април	
2021	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Постановление	 №	44	 на	 Министер-
ския	 съвет	 от	 2010	г.	 за	 определяне	
на	зоните	във	въздушното	простран-
ство	на	Република	България,	в	които
се	ограничава	въздухоплаването	 22

	Постановление № 175 от	 28	 април	
2021	г.	за	одобряване	на	вътрешноком-
пенсирани	 промени	 на	 утвърдените	
разходи	 по	 области	 на	 политики/бю-
джетни	програми	по	бюджета	на	Ми-
нистерството	 на	 външните	 работи
за	2021	г.	 22

	Постановление № 176 от	 29	 април	
2021	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	 за	 пенсиите	 и	 осигури-
телния	 стаж,	 приета	 с	Постановле-
ние	№	30	на	Министерския	съвет	от
2000	г.	 22

	Постановление № 177 от	 29	 април	
2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	и	трансфери	по	бюджета	
на	Министерството	на	здравеопазва-
нето	за	2021	г.	за	сметка	на	разходи	
и/или	 трансфери	 по	 бюджетите	 на	
първостепенните	 разпоредители	 с	
бюджет	по	държавния	бюджет	и	суб-
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УКАЗ № 117
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Хикмет Ахмедов Мехмедов 

с орден „Стара планина“ първа степен за 
изключително големи заслуги в областта на 
културата и изкуството.

Издаден в София на 27 април 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

2897

УКАЗ № 118
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Адриана Димитрова Бла-

гоева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ 
първа степен за големи заслуги в областта 
на културата и изкуството.

Издаден в София на 27 април 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

2898

УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Михаил Любенов Петров с 

орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
за големи заслуги в областта на културата и 
изкуството.

Издаден в София на 27 април 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

2899

УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Любен Иванов Чаталов с 

орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен 
за големи заслуги в областта на културата и 
изкуството.

Издаден в София на 27 април 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

2900

УКАЗ № 122
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 Памидово, община Лесичово, област 
Пазарджик, на 27 юни 2021 г.

Издаден в София на 29 април 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

2901

УКАЗ № 123
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 кмет-

ство Цани Гинчево, община Никола Козлево, 
област Шумен, на 27 юни 2021 г.

Издаден в София на 29 април 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

2902

УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 5 
от 27 април 2021 г.

по конституционно дело № 13 от 2019 г.

Конституционният съд в състав: председа-
тел: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, 
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, 
Красимир Влахов, при участието на секретар-
протоколиста Десислава Пенкова разгледа в 
закрито заседание на 27.04.2021 г. конституци-
онно дело № 13/2019 г., докладвано от съдиите 
Георги Ангелов и Борис Велчев.

Президентът на Република България е 
поискал да бъдат обявени за противоконсти-
туционни: чл. 21; чл. 23, ал. 1, т. 4; чл. 24, 
ал. 1, т. 2 в частта „които имат просрочени 
публични задължения и/или са регистрира-
ни в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим“; чл. 29, ал. 2, т. 1 и 2 в частите им 
„и т. 4“, както и чл. 34, ал. 4 в частта „юри-
дическите лица и едноличните търговци“ от 
Закона за политическите партии (обн., ДВ, 
бр. 28 от 1.04.2005 г.; посл. изм. и доп., бр. 104 
от 8.12.2020 г.; ЗПП); чл. 162, ал. 1, т. 3, ал. 2, 
т. 3 и ал. 3, т. 3 относно думите „юридически 
лица и еднолични търговци“ във всяка от 
трите разпоредби; чл. 168, ал. 1, т. 2 в частта 
„които имат просрочени публични задълже-
ния и/или са регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим“ и чл. 169, 
ал. 1 относно изразите „или юридическо“ и 
„или едноличен търговец“ от Изборния кодекс 
(обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.; посл. изм., 
бр. 107 от 18.12.2020 г.; ИК).

Според вносителя на искането оспорените 
разпоредби са в противоречие с чл. 1, ал. 2 
и 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 11, ал. 1, 2 и 3 от Кон-
ституцията.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2, 
предл. 1 от Конституцията на Република 
България.

Писмени становища са постъпили от 
Сметната палата на Република България, 
Института за пазарна икономика, Асоциация 
„Прозрачност без граници“ и Висшия адво-
катски съвет. Първите три становища намират 
оспорването за основателно, четвъртото – за 
основателно само относно думите „имат 
просрочени публични задължения и/или са 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим“ в чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗПП и в 
чл. 168, ал. 1, т. 3 ИК. 

За да се произнесе по искането, Конститу-
ционният съд взе предвид следното.

Нормите, съдържащи се в оспорените от 
президента разпоредби, регулират финансира-
нето на дейността на политическите партии 
и в частност – на предизборни кампании на 
партии, коалиции и инициативни комитети, 
регистрирали кандидати за участие в изборите.

Наличието на необходимите финансови 
средства е предпоставка за осъществяване 
на дейността на всяка политическа партия 
в ролята є на посредник между гражданите 
и публичната власт. Това придава важно 
значение на правилата за партийното финан-
сиране, както и на публичността и контрола 
над средствата, с които партиите финансират 
своята дейност и предизборните си кампании. 

Конституцията в чл. 11, ал. 3, изр. второ 
възлага на Народното събрание да уреди със 
закон реда за образуване и прекратяване на 
политически партии, както и условията за 
тяхната дейност. Това правомощие съдържа 
и уреждането на финансовите предпоставки 
за съществуването и дейността на политиче-
ските партии и за пълноценното изпълнение 
на конституционно установената им функция 
да съдействат за формиране и изразяване на 
политическата воля на гражданите (чл. 11, 
ал. 3, изр. първо от Конституцията). 

Със законовото регулиране, предвидено в 
чл. 11, ал. 3 от Конституцията, се преследват 
две основни цели. На първо място, законът 
следва да гарантира, че политическите пар-
тии остават независими както от държавата, 
така и от частни интереси. На второ място, 
законът трябва да създаде условия за справед-
лива конкуренция на политически възгледи 
и програми между партиите, включително и 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

община Благоевград, област Благоевград, на 
27 юни 2021 г.

Издаден в София на 29 април 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Десислава Ахладова

2903

УКАЗ № 128
На основание чл. 99, ал. 3 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Възлагам на парламентарната група „БСП 

за България“ да посочи кандидат за минис-
тър-председател.

Издаден в София на 5 май 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
2904


