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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от
и между Република България и Босна
и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech
Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech
Manufacturing GmbH и на Двустранно
споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина

2

 Закон за допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

2

Президент на Републиката
 Указ № 82 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Лесото

3

 Указ № 83 за назначаване на Мария
Павлова Цоцоркова-Каймакчиева – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Южна
Африка, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Кралство Лесото със седалище в Претория, Република Южна Африка

3

 Указ № 89 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Бистра,
община Алфатар, област Силистра,
на 3 юли 2022 г.

3

Министерски съвет
 Постановление № 32 от 18 март
2022 г. за допълнение на Наредбата за
ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет
от 2008 г.

3

 Постановление № 33 от 18 март
2022 г. за одобряване на промени по
бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие
в капитала „Врана“ – ЕАД

4

Министерство
на земеделието
 Наредба за изменение на Наредба № 4
от 2017 г. за прилагане на мярка 14
„Хуманно отношение към животните“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

4

Министерство
на здравеопазването
Министерство
на околната среда и водите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт
през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в
помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство,
рекреационни зони и територии и
зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните
ефекти от шума върху здравето на
населението

5

Министерство
на транспорта и съобщенията
 Наредба за изменение на Наредба
№ 22 от 11.10.2018 г. за техническите
изисквания към корабите, плаващи по
вътрешните водни пътища
129
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ДЪРЖАВЕН

2019 г., бр. 11, 86, 103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16
от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 43 от
2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г. и бр. 15 от 2022 г.)
в чл. 391 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 6 след думите „до органите на
съдебната власт“ се добавя „и на територията
на страната, когато това е предвидено в закон“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност се определят с
инструкция на министъра на правосъдието.“
§ 3. В 4-месечен срок от влизането на
закона в сила министърът на правосъдието:
1. привежда в съответствие с него подзаконовите нормативни актове за осъществяване
на конвойната дейност;
2. издава инструкцията по чл. 391, ал. 8 от
Закона за съдебната власт.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 17 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
1900

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 82
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Кралство Лесото.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
1933

УКАЗ № 83
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мария Павлова ЦоцорковаКаймакчиева – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Южна Африка, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Лесото със седалище в Претория, Република
Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
1934

УКАЗ № 89
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 Бистра, община Алфатар, област
Силистра, на 3 юли 2022 г.
Издаден в София на 17 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
1935

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
ОТ 18 МАРТ 2022 Г.

за допълнение на Наредбата за ползване на
студентските общежития и столове, приета
с Постановление № 235 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г.,
бр. 68 от 2016 г. и бр. 19 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В доп ъ лни т елни т е разпоредби се
създава § 5а:
„§ 5а. (1) При наличие на свободни места
висшите училища и „Студентски столове и
общежития“ – ЕАД, имат право да настаняват в студентските общежития и лица извън
определените в тази наредба, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет.
(2) Лицата по ал. 1 се настаняват при
условия и по ред, определени от ректора на
висшето училище, съгласувано със студентския съвет, или от изпълнителния директор
на „Студентски столове и общежития“ – ЕАД,
съгласувано с Националното представителство
на студентските съвети.
(3) Лицата по ал. 1 не заплащат наем, депозит и/или други плащания за консумативи,

