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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

4

Президент на Републиката
 Указ № 157 за награждаване на проф.
Стефан Стоилов Костянев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
18
 Указ № 160 за награждаване на г-н
Мануел Корчек – извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен
18
 Указ № 161 за освобождаване на генерал-майор Иван Кирилов Ортомаров
от длъжността заместник-командир
на Корпуса за бързо развръщане на
НАТО в Солун, Република Гърция, считано от 1 август 2022 г.
18
 Указ № 162  за освобождаване на бригаден генерал Валентин Игнатов Кръстев от длъжността началник на
Щаба на Съвместното командване на
силите, считано от 1 август 2022 г.,
назначаването му на длъжността заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун, Ре-

публика Гърция, считано от 1 август
2022 г., и удостояването му с висше
офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 август 2022 г.
 Указ № 163 за назначаване на капитан І ранг Галин Маринов Манев на
длъжността началник на Щаба на
Съвместното командване на силите,
считано от 1 август 2022 г., и удостояването му с висше офицерско звание
„флотилен адмирал“, считано от 1 август 2022 г.
 Указ № 164 за възлагане на кандидата за министър-председател Асен Васков Василев да състави правителство
 Указ № 168 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на 23 октомври 2022 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 147 от 1 юли
2022 г. за определяне на нов размер на
социалната пенсия за старост
19
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на
длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
19
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 28 юни 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
4099

УКАЗ № 164
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Въ з ла гам на к а н д и дата за м и н ис т ър председател Асен Васков Василев да състави
правителство.
Издаден в София на 1 юли 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
4107

УКАЗ № 168
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 Илинденци, община Струмяни, област
Благоевград, на 23 октомври 2022 г.
Издаден в София на 1 юли 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
4100

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
ОТ 1 ЮЛИ 2022 Г.

за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 юли 2022 г.
нов размер на социалната пенсия за старост –
247,00 лв. месечно.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4105

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 16
от 1 юли 2022 г.

за провеждане на конкурси за заемане на
длъж ност та „директор“ в държавните и
общинск ите инс тит у ции в сис темата на
предучилищното и училищното образование
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор“ на
държавните и общинските детски градини,
училища и центрове за подкрепа за личностно
развитие, както и на държавните специализирани обслужващи звена.
(2) Тази наредба не се прилага за училищата по изкуствата и училищата по културата,
които са държавни културни институти по
смисъла на Закона за закрила и развитие на
културата, както и за държавните спортни
училища.
Чл. 2. (1) Целта на наредбата е да се гарантира прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа
на професионалните и деловите качества на
кандидатите за длъжността „директор“ на
институциите по чл. 1, ал. 1.
(2) Наредбата регламентира единна система
на оценяване и класиране на кандидатите.
Чл. 3. (1) Конкурсът за заемане на длъжността „директор“ на държавните и общинските институции се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване
на тест и решаване на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо
управление на институцията.
(2) Провеждането на конкурса се организира
от съответните органи по чл. 217, ал. 1, 2 и 3
от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО).

