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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

	Указ № 193 за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Богданов	
дол,	 община	 Перник,	 област	 Перник,
на	23	октомври	2022	г.	 2

	Указ № 194	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Фотино-
во,	община	Кирково,	област	Кърджали,	
на	23	октомври	2022	г.	 2

Министерски съвет

	Постановление  № 196	 от	 26	 юли	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	икономиката	и	индустрия-
та	за	2022	г.	 2

	Постановление  № 197  от	 26	 юли	
2022	г.	за	създаване	на	Институт	за	
стратегически	 анализи	 и	 прогнози	 и	
за	 приемане	 на	 Устройствен	 правил-
ник	на	Института	за	стратегически
анализи	и	прогнози	 2

	Постановление  № 198	 от	 26	 юли	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Националната
служба	за	охрана	за	2022	г.	 18

	Постановление  № 199  от	 27	 юли	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 вътрешно-
компенсирани	промени	на	утвърдени-
те	разходи	по	области	на	политики/
бюджетни	 програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	 на	 околната	 среда
и	водите	за	2022	г.	 19

Министерство 
на транспорта и съобщенията

	Споразумение	между	правителство-
то	на	Република	България	и	правител-
ството	на	Република	Гърция	за	регла-

ментиране	 на	 железопътния	 транс-
граничен	трафик,	подписано	на	26	фев	-	
руари	2020	г.	в	гр.	Александруполис,	Ре-
публика	Гърция	 20

Министерство 
на вътрешните работи

	Наредба № 8121з-922 от 22	юли 2022	г.	
за	реда	за	организацията	и	разпределя-
нето	на	работното	време,	за	неговото	
отчитане,	за	компенсирането	на	рабо-
тата	извън	редовното	работно	време,	
режима	на	дежурство,	времето	за	от-
дих	и	почивките	за	държавните	служи-
тели	по	чл.	142,	ал.	1,	т.	1	и	ал.	3	от	
Закона	 за	 Министерството	 на	 вът-
решните	работи	 23

Министерство  
на земеделието

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	6	от	2018	г.	за	условия-
та	и	реда	за	предоставяне	на	финан-
сова	 помощ	 по	 Национална	 програма	
за	 подпомагане	 на	 лозаро-винарския	
сектор	за	периода	2019	–	2023	г.		 34

Министерство 
на образованието и науката

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	2	 от	 2019	г.	 за	 придо-
биване	на	квалификация	по	професия-
та	„Техник	на	енергийни	съоръжения	и
инсталации“	 36

Централна избирателна  
комисия

	Решение № 1196-НС	от	26	юли	2022	г.	
относно	 обявяване	 на	Жеко	 Георгиев	
Дандаринов	за	народен	представител	
от	Двадесет	и	първи	изборен	район	–	
Сливенски,	в	47-ото	Народно	събрание	 119
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 
ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на икономиката 

и индустрията 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 иконо-
миката и индустрията за 2022 г. в размер 
643 400 лв. за финансиране издръжката на 
Служби по търговско-икономически въпроси 
(СТИВ) през 2022 г. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на икономиката и индустрията за 
2022 г., по „Политика в областта на ефективно-
то външноикономическо сътрудничество“, бю-
джетна програма „Реализация на експортния 
потенциал и участие в търговската политика 
на Европейския съюз“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на икономиката и ин-
дустрията да извърши съответните промени 
по бюджета на Министерството на икономи-
ката и индустрията за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. 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.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на икономиката и 
индустрията.

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

Министър-председател:  
Кирил Петков 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 
ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г.

за създаване на Институт за стратегически 
анализи и прогнози и за приемане на Устрой-
ствен правилник на Института за стратеги-

чески анализи и прогнози

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

Чл. 1. (1) Създава Институт за стратеги-
чески анализи и прогнози.

(2) Институтът за стратегически анализи и 
прогнози е юридическо лице по чл. 60, ал. 1 
от Закона за администрацията към министъра 
на финансите със седалище в гр. София.

(3) Директорът на Института за стратеги-
чески анализи и прогнози е второстепенен 
разпоредител с бюджет по бюджета на Ми-
нистерството на финансите.

Чл. 2. Приема Устройствен правилник 
на Института за стратегически анализи и 
прогнози.

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 193
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 Богданов дол, община Перник, област 
Перник, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 25 юли 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова
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УКАЗ № 194
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 Фотиново, община Кирково, област 
Кърджали, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 26 юли 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова
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