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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	за	достъп	и	разкриване	на	доку-
ментите	и	за	обявяване	на	принадлеж-
ност	на	български	граждани	към	Дър-
жавна	сигурност	и	разузнавателните	
служби	на	Българската	народна	армия	 2

Президент на Републиката

	Указ № 143 за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Юделник,	
община	 Сливо	 поле,	 област	 Русе,	 на	
23	октомври	2022	г.	 2

Министерски съвет

	Постановление № 114 от	 8	 юни	
2022	г.	за	определяне	на	детайлни	пра-
вила	за	предоставяне	на	средства	на	
крайни	 получатели	 от	Механизма	 за
възстановяване	и	устойчивост	 2

	Постановление № 115 от	 8	 юни	
2022	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
нормативни	актове	на	Министерския
съвет	 11

Министерство 
на вътрешните работи

	Наредба за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№ 8121з-273	от	10	март	2021 г.	
за	приемане	на	курсанти,	студенти	и	
докторанти	в	Академията	на	Минис-
терството	на	вътрешните	работи	 13

Министерство 
на образованието и науката

	Наредба № 11	 от	 23	 май	 2022	г.	 за	
придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Работник	в	заведенията	за	
хранене	и	развлечения“	 18

	Наредба № 12	 от	 23	 май	 2022	г.	 за	
придобиване	на	квалификация	по	про-
фесията	„Касиер“	 33

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	11	от	2016	г.	за	оценява-
не	на	резултатите	от	обучението	на	
учениците	 47
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 146
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 изменение и допълнение на Закона 
за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разуз-
навателните служби на Българската народна 
армия, приет от 47-ото Народно събрание на 
1 юни 2022 г.

Издаден в София на 6 юни 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН 
за изменение и допълнение на Закона за достъп 
и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавател
ните служби на Българската народна армия  
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 
109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 
82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., 
бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., 
бр. 79 от 2015 г., бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103 
от 2017 г., бр. 7 от 2018 г., бр. 17 и 79 от 2019 г., 

бр. 69 от 2020 г. и бр. 23 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „след всяка про-

верка по чл. 26, ал. 1“.
2. В т. 3 накрая се добавя „след всяка про-

верка по чл. 26, ал. 1“.
§ 2. В чл. 28 накрая се добавя „независимо 

от наличието на предходни проверки“.
§ 3. В чл. 29 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лице, за което вече е обявена принад-

лежност, се разкрива и обявява от комисията, 
като се посочва решението, с което е устано-
вена и обявена принадлежността. Комисията 
посочва трите имена на лицето по документ 
за самоличност, архивните документи и но-
вото му публично качество по чл. 26, ал. 1.“

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 
след думите „Решението на комисията“ се 
добавя „за установяване и обявяване на при-
надлежност“.

Законът е приет от 47-ото Народно събрание 
на 1 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 143
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 Юделник, община Сливо поле, област 
Русе, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 3 юни 2022 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Надежда Йорданова
3456

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 
ОТ 8 ЮНИ 2022 Г.

за определяне на детайлни правила за предос
тавяне на средства на крайни получатели от 
Механизма за възстановяване и устойчивост

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

Чл. 1. (1) С постановлението се определят: 
1. детайлни правила за предоставяне на 

средства на крайните получатели по Механиз-
ма за възстановяване и устойчивост, наричан 
по-нататък „Механизма“, за изпълнение на 
инвестиции, чието управление и контрол се 
осъществява от структура за наблюдение и 
докладване въз основа на сключено със за-
местник министър-председателя по еврофон-
довете и министър на финансите оперативно 
споразумение;

2. съставът на комисията за оценка на ин-
вестиции при процедура чрез подбор и проце-
дура чрез директно предоставяне на средства, 
изискванията към лицата, участващи в нея, 
както и правилата за работа на комисията; 

3. изискванията към лицата, извършващи 
проверка на постъпили възражения;


