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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	допълнение	на	Закона	за	Ми-
нистерството	на	вътрешните	работи	 1

	Закон за	изменение	и	допълнение	на	За-
кона	за	насърчаване	на	инвестициите	 2

	Решение за	приемане	на	Процедурни	
правила	за	условията	и	реда	за	пред-
лагане	на	кандидати	за	управител	на	
Българската	народна	банка,	предста-
вяне	и	публично	оповестяване	на	доку-
ментите	и	изслушването	на	кандида-
тите	в	Комисията	по	бюджет	и	фи-
нанси,	както	и	процедурата	за	избор
от	Народното	събрание	 2

Президент на Републиката

 Указ № 84	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Секулово,	
община	Дулово,	област	Силистра,	на
3	юли	2022	г.	 5

Министерство  
на транспорта и съобщенията

	Изменения към	 Международния	 ко-
декс	за	конструкцията	и	оборудването

на	кораби,	превозващи	опасни	химикали	
в	наливно	състояние	(IBC	Code)	(Измене-
ния	на	глави	1,	15,	16,	17,	18,	19	и	21)	 6

Патентно ведомство  
на Република България

	Правилник	 за	изменение	на	Устрой-
ствения	 правилник	 на	 Патентното
ведомство	на	Република	България	 78

	Инструкция № 1	от	9	март	2022	г.	
за	водене,	поддържане	и	предоставяне	
на	достъп	до	държавните	регистри	и	
до	досиетата	на	обектите	на	индуст-
риална	собственост	 78

Министерство на финансите

	Наредба № Н-1 от	7	март	2022	г.	за	
определяне	на	нормативи	за	заплаща-
не	на	разходите	по	предоставяне	на
обществена	информация	 86

Българска народна банка

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	31	от	4.10.2007	г.	за	се-
тълмент	на	държавни	ценни	книжа	 86

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 85
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за допълнение на Закона за Минис-
терството на вътрешните работи, приет от 
47-ото Народно събрание на 10 март 2022 г.

Издаден в София на 14 март 2022 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Надежда Йорданова

ЗАКОН
за допълнение на Закона за Министерството на 
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; 
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 
2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 
2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд 
от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 
103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 2018 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 48 от 
2018 г.; изм., бр. 55 и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 
от 2019 г., бр. 60 и 85 от 2020 г. и бр. 20 от 2021 г.)

Параграф единствен. В приложение № 1 
към чл. 92, ал. 2 се създава т. 21:

„21. Сградата на Българската телеграфна 
агенция – София, бул. „Цариградско шосе“ 49.“

Законът е приет от 47-ото Народно съб-
рание на 10 март 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

1741



БРОЙ 22  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  5   

Приложение № 2 
към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата  ....................................

......................................, ЕГН  ................................. ,
л. к. № ……………………..., изд. на  ...........................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин.

Декларатор: ....................

Приложение № 3 
към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата  ....................................

......................................, ЕГН  ................................. ,
л. к. № ……………………..., изд. на  ...........................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена 

предварителна проверка за установяване на 
принадлежност към органите по чл. 1 от За-
кона за достъп и разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнава-
телните служби на Българската народна армия. 

Декларатор: ....................

Приложение № 4 
към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на неза-
конно придобитото имущество във връзка с 
чл. 11, ал. 4, т. 2 – 5 и чл. 12, ал. 5 от Закона 

за Българската народна банка 

Долуподписаният/ата  ....................................
......................................, ЕГН  ................................. ,
л. к. № ……………………..., изд. на  ...........................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм лице:
1. обявено в несъстоятелност като едно-

личен търговец или неограничено отговорен 
съдружник в търговско дружество;

2. което е било през последните две години, 
предхождащи датата на решение за обявяване 
на търговско дружество или кооперация в не-
състоятелност, член на техен управителен или 
контролен орган;

3. което е едноличен търговец, неограничено 
отговорен съдружник в търговско дружество, 
управител, търговски пълномощник, търговски 
представител, прокурист, търговски посредник, 
ликвидатор или синдик, член на орган на уп-
равление или контрол на търговско дружество 
или кооперация с изключение на дружества, в 
които Българската народна банка има участия;

4. което е съпруг или съпруга, или се намира 
във фактическо съжителство, роднина по права 

линия, по съребрена линия до четвърта степен 
включително или по сватовство до втора сте-
пен включително с друг член на управителния 
съвет на Българската народна банка; 

5. което извършва друга дейност, за която 
има забрана по смисъла на чл. 12, ал. 5 от 
Закона за Българската народна банка. 

Известно ми е, че за декларирани неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
Дата .............. Декларатор: ………………

Приложение № 5 
към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

Долуподписаният/ата  ....................................
......................................, ЕГН  ................................. ,
л. к. № ……………………..., изд. на  ...........................
от МВР  ................................................................. ,
в качеството ми на управител на Българската 
народна банка

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……./………/………… г. е настъпила про-

мяна в декларираните от мен обстоятелства в 
подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 
Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имуще-
ство, като е отпаднало/възникнало следното 
обстоятелство:
..................................................................................
..................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
Дата .............. Декларатор: ………………
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 84
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 Секулово, община Дулово, област 
Силистра, на 3 юли 2022 г.

Издаден в София на 14 март 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова
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