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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за провер-
ка на обстоятелствата, довели до спиране на 
природния газ от ООО „Газпром Експорт“, 
и проведената процедура за избор на алтер-
нативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 36 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия за проверка 

на обстоятелствата, довели до спиране на 
природния газ от ООО „Газпром Експорт“, 
и проведената процедура за избор на алтер-
нативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД.

2. Временната комисия се състои от
14 народни представители, избрани на пари-
тетен принцип – по двама от всяка парла-
ментарна група.

3. Избира ръководство и състав на Вре-
менната комисия, както следва:

Председател: Даниел Павлов Митов
Членове: Радослав Стефанов Рибарски
 Васил Стефанов Стефанов
 Делян Александров Добрев
 Станислав Димитров 
 Анастасов
 Рамадан Байрам Аталай
 Драгомир Велков Стойнев
 Владимир Маринов Маринов
 Иво Георгиев Атанасов
 Снежанка Райчова Траянска
 Владислав Панчев Панев
 Ивайло Николаев Мирчев
 Ангел Жеков Георгиев
 Цончо Томов Ганев.
4. Временната комисия установява всички 

факти и обстоятелства, свързани със спира-
нето на газовите доставки от ООО „Газпром 
Експорт“ и проведената процедура от „Булгар-
газ“ – ЕАД, по осигуряване на алтернативни 
доставки на природен газ.

5. Разглежда и анализира документите, 
свързани с установяването на съдържанието, 
страните и предмета на приетите и подписани 
документи от страна на „Булгаргаз“ – ЕАД, 
БЕХ – ЕАД, Министерството на енергетиката 
и Министерския съвет относно спирането на 
газовите доставки и избора на алтернативни 
доставчици.

6. Временната комисия изготвя доклад за 
резултатите от работата си и установените 
факти и обстоятелства.

7. Временната комисия се избира за срок 
от 1 месец.

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 11 май 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

2956

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 128
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 
община Нова Загора, област Сливен, на  
3 юли 2022 г.

Издаден в София на 12 май 2022 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

2979

УКАЗ № 129
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 Златна Панега, община Ябланица, 
област Ловеч, на 3 юли 2022 г.

Издаден в София на 12 май 2022 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова
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УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс
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П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кмет-

ство Лиляче, община Враца, област Враца, 
на 3 юли 2022 г.

Издаден в София на 12 май 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

2981

УКАЗ № 131
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 кмет-

ство Попович, община Бяла, област Варна, 
на 3 юли 2022 г.

Издаден в София на 12 май 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83  
ОТ 13 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за 
Българската академия на науките за 2022 г. 
чрез бюджета на Министерството на обра-

зованието и науката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфе-
ри в размер на 20 000 000 лв. чрез бюджета на 
Министерството на образованието и науката 
за 2022 г. за Българската академия на науките 
за увеличение на трудовите възнаграждения 
на учените при изпълнение на индикатори за 
научно и иновационно развитие, определени 
в споразумение между Министерството на 
образованието и науката и Българската ака-
демия на науките, и за проекти, разработени 
от учените в Българската академия на нау-
ките – по критерии, приети от нея. 

(2) Средствата по ал. 1 да се предоставят, 
както следва:

1. 18 000 000 лв. в срок до 10 дни след 
влизането в сила на постановлението;

2. 2 000 000 лв. в срок до 31 юли 2022 г.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи за изпълне-
ние на политики по чл. 1, ал. 5, ред 1.2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите. 

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 1, ал. 5, ред 1.2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката и на председателя на Българската 
академия на науките.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 
ОТ 13 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на околната 

среда и водите за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на окол-
ната среда и водите за 2022 г. в размер до 
35 000 000 лв. за изплащане на обезщетение 
по постановени съдебни решения. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2022 г. 

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат разходите по бюджета на Министерството 
на околната среда и водите по „Политика 
в областта на опазването и ползването на 
компонентите на околната среда“, бюджетна 
програма „Управление на дейностите по из-
менение на климата“.

Чл. 3. Увеличава утвърдените с чл. 18, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. показатели за максимален 
размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2022 г., и максима-


