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Закона	за	висшето	образование	 3
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постановяване	на	актове	за	обезпеча-
ване	на	имущество	 8
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мението	 между	 Министерството	 на	
отбраната	 на	 Република	 България	 и	
Министерството	 на	 националната	
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	Закон	 за	 ратифициране	 на	 Три-
странно	 споразумение	 за	 дарение	 на	
ваксини	 срещу	 COVID-19,	 произведе-
ни	от	АстраЗенека,	между	Република	
България,	 Ислямска	 република	 Иран	
и	АстраЗенека	 и	на	Двустранно	 спо-
разумение	за	дарение	на	ваксини	сре-
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комисия	за	установяване	на	факти	и	
обстоятелства	 относно	 газопроводи	
за	пренос	на	природен	газ	от	Руската	
федерация	–	„Южен	поток“	и	„Балкан-
ски	поток“,	и	причините	за	забавяне	на	
проекта	 IGB	 (Междусистемна	 газова
връзка	Гърция	–	България)	 12

	Решение за	 създаване	 на	 Временна	
комисия	 за	 установяване	 на	 всички	
факти	 и	 обстоятелства,	 свързани	 с	
доставката	на	суров	петрол	до	произ-
водителя	на	горива	„Лукойл	Нефтохим
Бургас“	–	АД	 13

Президент на Републиката

	Указ № 179	 за	 насрочване	 на	 части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Дълбо-
ки,	община	Стара	Загора,	област	Ста-
ра	Загора,	на	23	октомври	2022	г.	 13

Конституционен съд

	Решение № 7 от	 14	 юли	 2022	г.	 по
конституционно	дело	№	9	от	2022	г.	 14

	Определение № 4 от	12	юли	2022	г.	по
конституционно	дело	№	11	от	2022	г.	 24

Министерски съвет

	Постановление № 169 от	 14	 юли	
2022	г.	 за	 приемане	 на	 Устройствен	
правилник	 на	 Министерството	 на
младежта	и	спорта	 25
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ството	на	 образованието	и	 науката
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2022	г.	 за	 одобряване	 на	 вътрешно-
компенсирани	 промени	 на	 утвърдени	
разходи	 по	 области	 на	 политики/бю-
джетни	програми	по	бюджета	на	Ми-
нистерството	 на	 външните	 работи
за	2022	г.	 44

	Постановление № 173 от	 14	 юли	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 промени	 по	
бюджета	на	Министерството	на	мла-
дежта	и	спорта	за	2022	г.	във	връзка	
с	увеличаване	капитала	на	търговско
дружество	 45
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ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	финансите	за	2022	г.	 45
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2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Минис-
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2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
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газопроводи за пренос на природен газ от 
Руската федерация – „Южен поток“ и „Бал-
кански поток“, и причините за забавяне на 
проекта IGB (Междусистемна газова връзка 
Гърция – България). 

2. Временната комисия се състои от 14 на-
родни представители, избрани на паритетен 
принцип – по двама от всяка парламентарна 
група.

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

Председател: Иван Косев Манев
Членове: Петър Николаев Куленски
 Теменужка Петрова Петкова
 Жечо Дончев Станков
 Станислав Димитров Анастасов
 Рамадан Байрам Аталай
 Филип Стефанов Попов
 Драгомир Велков Стойнев
 Снежанка Райчова Траянска
 Пламен Николаев Абровски 
 Зарко Филипов Маринов
 Петър Ясенов Маринов
 Цончо Томов Ганев
 Искра Михайлова Михайлова.
4. Временната комисия изготвя доклад за 

резултатите от работата си и установените 
факти и обстоятелства.

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

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 13 юли 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4445

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за уста-
новяване на всички факти и обстоятелства, 
свързани с доставката на суров петрол до 
производителя на горива „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ – АД

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 устано-

вяване на всички факти и обстоятелства, 
свързани с доставката на суров петрол до 
производителя на горива „Лукойл Нефтохим 
Бургас“ – АД.

2. Временната комисия се състои от
14 народни представители, избрани на па-
ритетен принцип – по двама от всяка пар-
ламентарна група.

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

Председател: Андрей Николаев Михайлов
Членове: Венко Николов Сабрутев
 Александър Николаев Ракшиев
 Ирена Методиева Димова 
 Александър Койчев Иванов
 Петър Пандушев Чобанов
 Адлен Шукри Шевкед
 Румен Василев Гечев
 Петър Георгиев Кънев
  Златомира Димитрова Караге-

оргиева-Мострова
 Ивайло Николаев Мирчев
 Мартин Димитров Димитров
 Искра Михайлова Михайлова
 Стоян Николов Таслаков.
4. Временната комисия установява всички 

факти и обстоятелства, свързани с доставката 
на суров петрол до производителя на горива 
„Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД.

5. Разглежда и анализира документите, 
свързани с установяването на съдържанието, 
страните, предмета на приетите и подписани 
документи, в това число и договори, от страна 
на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, Министер-
ството на енергетиката и Министерския съвет.

6. Да установи причините за поисканата 
дерогация от Европейския съюз за внос на 
руски суров петрол.

7. Временната комисия да изготви доклад 
за резултатите от работата си и установените 
факти и обстоятелства.

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

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 13 юли 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4444

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 179
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 Дълбоки, община Стара Загора, 
област Стара Загора, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 13 юли 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

4465


