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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Декларация	във	връзка	с	упражнено-
то	полицейско	насилие	от	длъжност-
ни	лица	срещу	протестиращи	гражда-
ни	в	периода	юли	–	септември	2020	г.	 2

	Решение за	 внасяне	 на	 доклад	 от	
главния	 прокурор	 на	 Република	 Бъл-
гария	 2

Президент на Републиката

	Указ № 210 за	 освобождаване	 на	 ге-
нерал-лейтенант	 Любчо	 Спасов	 Тодо-
ров	 от	 длъжността	 командващ	 на	
Съвместното	 командване	 на	 силите	
и	 назначаването	 му	 на	 длъжността	
съветник	на	Върховния	главнокоманд-
ващ	на	въоръжените	сили	по	военна-
та	сигурност	 2

	Указ № 211 за	освобождаване	на	бри-
гаден	 генерал	 Валери	 Константинов	
Цолов	от	длъжността	заместник-ко-
мандир	на	Сухопътните	войски,	наз-
начаването	 му	 на	 длъжността	 ко-
мандир	 на	 Съвместното	 командване	
на	силите	и	удостояването	му	с	вис-
ше	офицерско	звание	„генерал-майор“	 2

	Указ № 212 за	освобождаване	на	бри-
гаден	 генерал	 Васил	 Генков	 Лазаров	
от	 длъжността	 съветник	 на	 Вър-
ховния	 главнокомандващ	 на	 въоръже-
ните	 сили	 по	 военната	 сигурност	 и	
назначаването	 му	 на	 длъжността	
заместник-командир	на	Съвместното
командване	на	силите	 3

	Указ № 213 за	освобождаване	на	бри-
гаден	 генерал	 Николай	 Вичев	 Кара-
иванов	 от	 длъжността	 началник	 на	
щаба	на	Сухопътните	войски	и	назна-
чаването	му	на	длъжността	замест-
ник-командир	на	Сухопътните	войски	 3

	Указ № 214 за	 назначаване	 на	 	 бри-
гаден	 генерал	 Васил	 Георгиев	 Събин-
ски	на	длъжността	командир	на	Ко-

мандване	 за	 комуникационно-инфор-
мационна	поддръжка	и	киберотбрана	 3

	Указ № 215 за	 назначаване	 на	 пол-
ковник	 Тодор	 Димитров	 Тодоров	 на	
длъжността	командир	на	Командване	
за	 логистична	 поддръжка	 и	 удосто-
яването	му	с	висше	офицерско	звание
„бригаден	генерал“	 3

	Указ № 216 за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Вака-
рел,	община	Ихтиман,	област	София,
на	3	октомври	2021	г.	 4

Министерски съвет

	Постановление № 282	от	16	август	
2021	г.	 за	 допълнение	 на	 Тарифа	 №	4	
за	таксите,	които	се	събират	в	сис-
темата	на	Министерството	на	вът-
решните	 работи	 по	 Закона	 за	 дър-
жавните	такси,	приета	с	Постанов-
ление	 №	53	 на	 Министерския	 съвет
от	1998	г.	 4

Министерство 
на туризма

	Изпълнителна програма	 между	
Министерството	 на	туризма	 на	 Ре-
публика	България	и	Министерството	
на	 културното	 наследство,	 туризма	
и	 занаятите	 на	Ислямска	 република	
Иран	 за	 сътрудничество	в	областта
на	туризма	за	периода	2021	–	2024	г.	 4

Министерство 
на здравеопазването

	Правилник	 за	 изменение	 и	 допълне-
ние	 на	 Устройствения	 правилник	 на
регионалните	здравни	инспекции	 5

Министерство на културата

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	1	от	2004	г.	за	реда	за	
водене	 на	 единен	 публичен	 регистър	
по	глава	четвърта	от	Закона	за	фил-
мовата	индустрия	 7
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МПС таксата се заплаща с увеличение три 
пъти, когато услугата по искане на лицето се 
извършва в срок до 3 работни дни.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 

1 септември 2021 г.
Министър-председател:  

Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
5023

2. Удостоявам полковник Тодор Димитров 
Тодоров с висше офицерско звание „бригаден 
генерал“, считано от 1.09.2021 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 17 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

5067

УКАЗ № 216
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 Вакарел, община Ихтиман, област 
София, на 3 октомври 2021 г.

Издаден в София на 17 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

5068

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 
ОТ 16 АВГУСТ 2021 Г.

за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, 
които се събират в системата на Министер-
ството на вътрешните работи по Закона за 
държавните такси, приета с Постановление  
№ 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., 
ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 
78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г., бр. 27, 
106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 
от 2003 г., бр. 15, 24, 32 и 36 от 2004 г., бр. 52 
от 2006 г., бр. 16, 21, 26, 32 и 75 от 2007 г., 
бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 
от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 
103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50 и 74 от 
2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., 
бр. 24 от 2017 г., бр. 39, 49 и 75 от 2018 г. и 

бр. 86 и 110 от 2020 г.)

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

§ 1. Създава се чл. 37б:
„Чл. 37б. При заявена ускорена услуга за 

издаване на свидетелство за управление на 

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ТУРИЗМА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА
между Министерството на туризма на Републи-
ка България и Министерството на културното 
наследство, туризма и занаятите на Ислямска 
република Иран за сътрудничество в областта 

на туризма за периода 2021 – 2024 г.
(Одобрена с Решение № 513 от 15 юли 2021 г. 
на Министерския съвет. В сила от датата на 

подписването – 19 юли 2021 г.)

Министерството на туризма на Република 
България и Министерството на културното 
наследство, туризма и занаятите на Ислямска 
република Иран, оттук нататък наричани 
„Страните“,

Въз основа на приятелските отношения и 
взаимното желание за разширяване на дву-
странните връзки в областта на туристическото 
сътрудничество и с цел прилагане на Мемо-
рандума за разбирателство за сътрудничество 
в областта на туризма, подписан между двете 
страни на 24-ти ордибехещ 1387, съответстващ 
на 13 май 2008 г., се договориха следното:

Член 1
Страните изразяват готовността си да обме-

нят опит относно инвестициите и развитието 
на туризма.

Член 2
Страните ще положат усилия за подобряване 

на двустранния туристически обмен, като ще 
насърчават контактите между представители 
на техните частни сектори, включително ту-
ристически агенции, места за настаняване и 
туроператори.

Член 3
Страните ще изпращат ежегодно група 

професионални туристически журналисти за 
заснемане на филми и репортажи за турис-
тическия потенциал на двете страни, за да 
ги публикуват в съответните туристическа 
преса и медии.


