ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 82

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 1 октомври 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 255 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, на
27 февруари 2022 г.
 Указ № 256 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Илийно,
община Омуртаг, област Търговище,
на 27 февруари 2022 г.
Министерски съвет
 Постановление № 308 от 29 септември 2021 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
 Постановление № 309 от 29 септември 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи
за 2021 г.
 Постановление № 310 от 29 септември 2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и
инициативните комитети заплащат
предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните
регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
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 Постановление № 311 от 29 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2021 г.
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(Кодекс BCH)
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Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
39
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
39
Министерство
на околната среда
и водите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри
39
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 255
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 Смирненски, община Ветово, област
Русе, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 24 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5774

УКАЗ № 256
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 Илийно, община Омуртаг, област
Търговище, на 27 февруари 2022 г.
Издаден в София на 27 септември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
5788

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за издръжка по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. в размер до
8 426 800 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната
власт“ – 3 000 000 лв.;

2. по „Политика в областта на изпълнение
на наказанията“, бюджетна програма „Затвори – изолация за правонарушителите“ –
5 426 800 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи
мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
утвърдените показатели по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 2 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5826

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна
и многост ранна дип ломац и я“, бюд жет на
програма „Меж дународно сътрудничество
за развитие и хуманитарни въпроси“, със
100 000 лв.;

