
Неделя, 12 декември 2021 г. София Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ИЗВЪНРЕДЕН

БРОЙ 

104
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Народно събрание

	Решение	 за	 приемане	 на	Правила	 за	
дистанционно	 участие	 в	 заседания-
та	на	Народното	събрание	на	народ-
ни	представители,	поставени	под	за-
дължителна	изолация	или	карантина
поради	COVID-19	 2

Президент на Републиката

 Указ № 287 за	освобождаване	на	Вале-
ри	Иванов	Йотов	от	длъжността	из-
вънреден	и	пълномощен	посланик	на	Ре-
публика	България	в	Боливарска	репуб-
лика	Венецуела	 3

 Указ № 288 за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Рай-
нино,	община	Исперих,	област	Разград,
на	27	февруари	2022	г.	 3

	Указ № 289	 за	 възлагане	 на	 канди-
дата	за	министър-председател	Кирил	
Петков	 Петков	 да	 състави	 прави-
телство	 3

	Указ № 290	 за	 предлагане	 на	 Чети-
ридесет	и	седмото	Народно	събрание	
да	 избере	 Кирил	 Петков	 Петков	 за	
министър-председател	 на	 Република
България	 3

Министерски съвет

	Постановление № 423	 от	 9	 декем-
ври	2021	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	трансфери	 по	 бюджетите	 на	
общините	 за	 2021	г.	 за	 компенсира-
не	 на	 извършените	 от	 родителите	
разходи	 за	 периода	 15	 септември	–		
31	октомври	2021	г.	за	отглеждането	
и	 обучението	 на	 децата,	 които	 не	
са	приети	в	 държавни	или	 общински	
детски	 градини	 или	 училища	 поради	
липса	на	свободни	места	 4

	Постановление № 424	 от	 9	 декем-
ври	2021	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи/трансфери	 за	 2021	г.	
за	изплащане	на	стипендии	по	Прог-
рамата	 на	 мерките	 за	 закрила	 на	

деца	 с	 изявени	 дарби	 от	 държавни,	
общински	и	частни	училища,	приета	
с	Постановление	№	138	на	Министер-
ския	съвет	от	2021	г.	 4

	Постановление № 425	 от	 9	 декем-
ври	2021	г.	за	одобряване	допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	 образованието	и	 науката
за	2021	г.	 6

	Постановление № 426	 от	 9	 декем-
ври	2021	г.	за	отменяне	на	Постанов-
ление	 №	6	 на	 Министерския	 съвет	
от	 2021	г.	 за	 одобряване	 на	 промени	
по	 бюджета	 на	Министерството	 на	
финансите	 за	 2021	г.	 във	 връзка	 с	
увеличаване	 капитала	 на	 търговско
дружество	 6

	Постановление № 427	 от	 9	 декем-
ври	 2021	г.	 за	 определяне	 на	 условия-
та,	 критериите,	 реда	 и	 размера	 на	
средствата	по	схема	за	предоставяне	
на	безвъзмездни	средства	на	туропе-
раторите	за	възстановяване	на	сред-
ства	 от	 клиенти	 по	 нереализирани
пътувания	вследствие	на	COVID-19	 6

	Постановление № 428	 от	 9	 декем-
ври	 2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допъл-
нителни	 трансфери	 по	 бюджетите	
на	общините	за	2021	г.	 за	финансово	
осигуряване	 на	 дейности	 по	 нацио-
нални	програми	за	развитие	на	образо-
ванието	 10

	Постановление № 429	 от	 9	 декем-
ври	 2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допъл-
нителни	 разходи	 по	 централния	 бю-
джет	за	2021	г.	във	връзка	с	плащане	
на	вноската	на	Република	България	в	
общия	бюджет	на	Европейския	съюз	 13

	Постановление № 431	 от	 9	 декем-
ври	 2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допъл-
нителен	 трансфер	 по	 бюджета	 на	
Българската	 телеграфна	 агенция	 за
2021	г.	 13
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4. При желание за гласуване, изказване, 
реплика, дуплика, обяснение на отрицателен 
вот, лично обяснение или по процедурни 
въпроси дистанционно участващият народен 
представител заявява желанието си чрез заяв-
ка в платформата. Председателстващият дава 
и отнема думата на народния представител 
чрез платформата.

5. За неуредените въпроси за народните 
представители по т. 1 се прилагат съответ-
но разпоредбите на Решение на Народното 
събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане 
на Правила за участие в пленарните засе-
дания на Народното събрание на народни 
представители, поставени под задължителна 
изолация или карантина поради COVID-19 с 
акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за 
здравето (ДВ, бр. 96 от 2020 г.).

Решението е прието от 47-ото Народно съ-
брание на 10 декември 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

7674

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 287
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Освобождавам Валери Иванов Йотов от 
длъжността извънреден и пълномощен пос-
ланик на Република България в Боливарска 
република Венецуела.

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

Издаден в София на 8 декември 2021 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Министър-председател:  
Стефан Янев

Подпечатан с държавния печат.
7669

УКАЗ № 288
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 Райнино, община Исперих, област 
Разград, на 27 февруари 2022 г.

Издаден в София на 9 декември 2021 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Иван Демерджиев

7670

УКАЗ № 289
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Възлагам на кандидата за министър-пред-
седател Кирил Петков Петков да състави 
правителство.

Издаден в София на 11 декември 2021 г.

Президент на Републиката:  
Румен Радев

7677

УКАЗ № 290
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 седмото 
Народно събрание да избере Кирил Петков 
Петков за министър-председател на Република 
България.

Издаден в София на 11 декември 2021 г.

Президент на Републиката:  
Румен Радев

7678


