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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение	 за	 създаване	 на	 Временна	
комисия	за	установяване	на	факти	и	
обстоятелства	 относно	 действията	
и	 бездействията	 на	 компетентните	
български	 органи	 във	 връзка	 наложе-
ните	на	2	юни	2021	г.	санкции	на	бъл-
гарски	физически	и	юридически	лица	от	
Службата	за	контрол	на	чуждестран-
ните	активи	(OFAC)	на	Министерство-
то	на	финансите	на	Съединените	аме-
рикански	щати	на	основание	Глобалния	
закон	„Магнитски“	за	отговорност	при	
нарушаване	на	човешки	права	 2

Президент на Републиката

	Указ № 194	за	освобождаване	на	Иван	
Стоянов	Сираков	от	длъжността	из-
вънреден	 и	 пълномощен	 посланик	 на	
Република	 България	 в	 Република	 Ав-
стрия	 2

	Указ № 195	за	освобождаване	на	Гри-
гор	Калинов	Порожанов	от	длъжност-
та	извънреден	и	пълномощен	посланик	
на	Република	България	в	Китайската	
народна	република	 3

	Указ № 196	за	освобождаване	на	Тодор	
Иванов	Чуров	от	длъжността	извънре-
ден	и	пълномощен	посланик	на	Репуб-
лика	България	в	Румъния	 3

	Указ № 197	 за	 освобождаване	на	Де-
сислава	 Венелинова	 Иванова-Козлева	
от	 длъжността	 извънреден	 и	 пълно-
мощен	 посланик	 на	 Република	 Бълга-
рия	в	Грузия	 3

	Указ № 198 за	 награждаване	 на	 г-н	
Хари	Зеслер	с	орден	 „Стара	планина“
първа	степен	 3

	Указ № 199	 за	 награждаване	 на	 г-н	
Месфер	Абдулрахман	Ал	Гасиб	–	извън-
реден	и	пълномощен	посланик	на	Крал-
ство	 Саудитска	 Арабия	 в	 Република	
България,	 с	 орден	 „Мадарски	 конник“	
първа	степен	 3

	Указ № 200 за	награждаване	на	г-н	Са-
муил	Бениямин	Ардити	с	орден	„Ста-
ра	планина“	първа	степен	 3

	Указ № 201 за	награждаване	на	Пенчо	
Пенчев	Линов	с	орден	„Св.	св.	Кирил	и	
Методий“	огърлие	 4

	Указ № 202	 за	 назначаване	 на	 Пе-
тър	Илиев	Тодоров	за	главен	секретар	
на	Министерството	на	вътрешните	
работи	 4

	Указ № 203 за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Церовище,	
община	 Омуртаг,	 област	 Търговище,
на	3	октомври	2021	г.	 4

	Указ № 204 за	предлагане	на	Четири-
десет	 и	 шестото	 Народно	 събрание	
да	избере	Пламен	Николаев	Николов	за	
министър-председател	 на	 Репуб	лика	
България	 4

Министерски съвет

	Постановление № 266 от	 5	 август	
2021	 г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи/трансфери	за	2021	г.	за	фи-
нансово	 осигуряване	 на	 дейности	 по	
Национална	 програма	 „Отново	 заед-
но“,	одобрена	с	Решение	№	453	на	Ми-
нистерския	съвет	от	2021	г.	 4

	Постановление № 267	 от	 5	 август	
2021	 г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	плащания	от	централния	бюджет	
по	 бюджета	 на	 Министерството	 на	
транспорта,	 информационните	 тех-
нологии	 и	 съобщенията	 за	 2021	г.	 за	
осигуряване	на	 средства	 за	инвести-
ционен	 проект	 „Модернизация	 на	жп	
линия	София	–	Драгоман	–	сръбска	гра-
ница,	жп	 участък	Волуяк	–	Драгоман“	
на	Национална	компания	„Железопът-
на	 инфраструктура“	 по	 Оперативна	
програма	 „Транспорт	 и	 транспортна	
инфраструктура“	2014	–	2020	г.	 6

	Постановление № 268	 от	 6	 август	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	за	2021	г.	за	финансово	оси-
гуряване	на	дейности	по	Национална	
програма	„Оптимизиране	на	вътреш-
ната	структура	на	персонала“,	одоб-
рена	 с	 Решение	 №	188	 на	 Министер-
ския	съвет	от	2021	г.	за	одобряване	на	
национални	програми	 за	развитие	на
образованието	 7
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 
ОТ 5 АВГУСТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за финансово осигуря-
ване на дейности по Национална програма 
„Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 

на Министерския съвет от 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 1 205 250 лв. за финансо-
во осигуряване на дейности по Национална 
програма „Отново заедно“.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, 
както следва:

1 .  п о  бюд же т и т е  н а  о бщ и н и т е  –  
1 067 200 лв., разпределени съгласно прило-
жението;

2. по бюджета на Министерството на об-
разованието и науката – 128 050 лв.;

3. по бюджета на Министерството на кул-
турата – 10 000 лв.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, 
т. 1 се предоставят по бюджетите на общи-
ните от централния бюджет под формата на 
обща субсидия за делегираните от държавата 
дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури 
за сметка на преструктуриране на разходи  
и/или трансфери по централния бюджет за 
2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да 
се увеличат разходите по „Политика в област-
та на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програ-
ма „Училищно образование“, по бюджета на 
Министерството на образованието и науката 
за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се 
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от 

УКАЗ № 201
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Пенчо Пенчев Линов с ор-

ден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за 
особено значимите му заслуги в областта на 
културата и изкуството.

Издаден в София на 4 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4873

УКАЗ № 202
На основание чл. 98, т. 7 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 36, ал. 3 от Закона за Министерството на 
вътрешните работи

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Петър Илиев Тодоров за главен 

секретар на Министерството на вътрешните 
работи.

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

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

Румен Радев
Министър-председател:  

Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4874

УКАЗ № 203
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 Церовище, община Омуртаг, област 
Търговище, на 3 октомври 2021 г.

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

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4875

УКАЗ № 204
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Предлагам на Четиридесет и шестото На-
родно събрание да избере Пламен Николаев 
Николов за министър-председател на Репуб-
лика България.

Издаден в София на 6 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
4876


