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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

	Указ № 263	за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Езеро,	
община	 Нова	 Загора,	 област	 Сливен,	
на	27	февруари	2022	г.	 3

Конституционен съд

	Решение № 13	от	5	октомври	2021	г.	
по	 конституционно	 дело	 №	12	 от
2021	г.	 3

Министерски съвет

	Постановление № 314	 от	 6	 октом-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терския	съвет	за	2021	г.	 14

	Постановление № 315	 от	 6	 октом-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 вътрешните	 работи
за	2021	г.	 15

	Постановление № 316	 от	 6	 октом-
ври	2021	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 вътрешните	 работи
за	2021	г.	 15

	Постановление № 317	 от	 6	 октом-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	отбраната	за	2021	г.	 16

	Постановление № 318 от	 7	 октом-
ври	2021	г.	за	изменение	на	Постанов-
ление	 №	31	 на	 Министерския	 съвет	
от	2016	г.	за	утвърждаване	на	единни	
разходни	 стандарти	 за	 финансиране	
на	държавните	културни	институти,	
осъществяващи	дейности	в	областта	
на	сценичните	изкуства	 16

	Постановление № 319	 от	 7	 октом-
ври	2021	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи/трансфери	 за	 2021	г.	
за	 изплащане	 на	 стипендии	 и	 на	 ед-
нократно	 финансово	 подпомагане	 по	
Програмата	 на	 мерките	 за	 закрила	
на	 деца	 с	 изявени	 дарби	 от	 държав-
ни,	общински	и	частни	училища	през	

2021	г.,	приета	с	Постановление	№	138	
на	Министерския	съвет	от	2021	г.	 16

	Постановление № 320 от	 7	 октом-
ври	2021	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи/трансфери	за	2021	г.	за	
изплащане	на	стипендии	по	Програма-
та	на	мерките	за	закрила	на	деца	с	из-
явени	дарби	от	държавни,	общински	и	
частни	училища,	приета	с	Постанов-
ление	№	138	 на	Министерския	 съвет	
от	2021	г.		 17

	Постановление № 321	 от	 7	 октом-
ври	2021	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	образованието	и	наука-
та	за	2021	г.	 19

	Постановление № 322	 от	 7	 октом-
ври	2021	г.	 за	изменение	и	допълнение	
на	Постановление	№	151	на	Министер-
ския	съвет	от	2020	г.	за	определяне	на	
условията	и	реда	за	изплащане	на	сред-
ства	 за	 запазване	 на	 заетостта	 на	
работници	 и	 служители	 след	 периода	
на	 извънредното	 положение,	 обявено	
с	решение	на	Народното	събрание	от	
13	март	2020	г.,	и	извънредната	епиде-
мична	обстановка,	обявена	с	Решение	
№	325	и	удължена	с	Решение	№	378	на	
Министерския	съвет	от	2020	г.		 19

	Постановление № 323	 от	 7	 октом-
ври	2021	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Ми-
нистерството	 на	 външните	 работи	
за	 2021	г.	 във	 връзка	 с	 изплащането	
на	националната	вноска	за	2021	г.	 за	
изпълнението	на	мерки	за	помощ,	фи-
нансирани	 чрез	 Европейския	 механи-
зъм	за	подкрепа	на	мира	 20

	Постановление № 324	 от	 7	 октом-
ври	2021 г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Наредбата	за	попечителските	съ-
вети	 на	 фондовете	 за	 допълнително	
задължително	 пенсионно	 осигуряване	
и	за	консултативните	съвети	на	фон-
довете	 за	 допълнително	 доброволно	
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 13 
от 5 октомври 2021 г.

по конституционно дело № 12 от 2021 г.

Конституционният съд в състав: заместващ 
председател – Гроздан Илиев, членове: Георги 
Ангелов, Анастас Анастасов, Мариана Кара-
гьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип 
Димитров, Надежда Джелепова, Павлина 
Панова, Атанас Семов, Красимир Влахов, при 
участието на секретар-протоколиста Мариана 
Малканова разгледа в закрито заседание на 
5.10.2021 г. конституционно дело № 12/2021 г., 
докладвано от съдия Павлина Панова.

Производството е с основание чл. 149, ал. 1, 
т. 2, предл. първо във връзка с чл. 150, ал. 3 
от Конституцията на Република България 
(Конституцията).

Конституционното дело е образувано 
на 14.06.2021 г. по искане на омбудсмана 
на Република България за установяване на 
противоконституционност на разпоредбата 
на чл. 64, ал. 2, изр. второ от Наказател-
но-процесуалния кодекс (НПК) (обн., ДВ, 
бр. 86 от 28.10.2005 г.; посл. изм., ДВ, бр. 80 
от 24.09.2021 г.).

Според вносителя на искането оспорената 
разпоредба, която допуска участие на обви-
няемия чрез видеоконференция в производ-
ството по делото пред съда за вземане на 
мярка за неотклонение задържане под стража 
в досъдебното производство, противоречи на 
чл. 56 (конституционно гарантираното право 
на защита на всеки гражданин) във връзка с 
чл. 122 от Конституцията (правото на защита 
във всички стадии на процеса), на чл. 29, 

ал. 1 (правото на всеки да не бъде подлаган 
на мъчение, на жестоко, безчовечно или 
унижаващо отношение) и на чл. 30, ал. 1 от 
Основния закон (правото на лична свобода 
и неприкосновеност).

Омбудсманът, като се позовава на чл. 5, 
§ 3 от Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи, на чл. 9, 
§ 3 от Международния пакт за граждански 
и политически права и на практиката на 
Европейския съд по правата на човека и на 
Комитета по правата на човека по тълкува-
нето и прилагането им, поддържа, че макар 
Конституцията да не упоменава изрично 
изискването задържаните по наказателно 
обвинение да бъдат незабавно изправени 
пред съд, то следва да бъде разглеждано като 
неизменна част от самото право на лична 
свобода и неприкосновеност, прогласено в 
чл. 30, ал. 1 от Конституцията.

С Определение от 29.06.2021 г. Конституци-
онният съд е допуснал искането на омбудсмана 
за разглеждане по същество, конституирал 
е заинтересувани институции да предста-
вят становища, поканил е заинтересувани 
от предмета на делото неправителствени и 
съсловни организации да предложат стано-
вища и изтъкнати специалисти от науката да 
дадат писмени правни мнения по предмета 
на делото.

Постъпилите по делото становища и правни 
мнения се разделят на три групи.

Първата група включва становищата на 
президента на Република България, Висшия 
адвокатски съвет, Съюза на юристите в 
България, Българския хелзинкски комитет 
и проф. д-р Добринка Чанкова, които споде-
лят и допълват доводите в искането, което 
намират за основателно.

Общото между тях е в разбирането, че 
явяването на обвиняемия пред съда за взема-
не на мярка за неотклонение задържане под 
стража в досъдебното производство изисква 
физическо изправяне пред съд. В станови-
щата и правните мнения от тази група се 
приема, че физическо явяване (изправяне) 
пред съд и незабавният съдебен контрол са 
изключително важни изисквания на междуна-
родното право за гарантиране на правата на 
човека. Излага се, че изпълнението на тези 
изисквания дава възможност на независимия 
съд за преценка на законосъобразността на 
задържането. Поддържа се, че опосреденото 
от видеоконференция участие на обвиняемия 
в делото препятства възможността на съда 
да изследва дали задържаното лице е било 
малтретирано и какви са били последствията 
от малтретирането върху законосъобразност-
та на задържането му. Споделя се доводът, 
че оспорената разпоредба противоречи на 
чл. 30, ал. 1 от Конституцията поради това, 
че ограничава недопустимо правото на за-


