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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
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Президент на Републиката
 Указ № 113 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Ябълково,
община Димитровград, област Хасково, на 2 юли 2017 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 81 от 26 април
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постанов
ление № 46 на Министерския съвет
от 2017 г.
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 Постановление № 82 от 26 април
2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална
квалификация „юрист“
30

золните флакони и изискванията към
тях, приета с Постановление № 113
на Министерския съвет от 2006 г.
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 Решение № 230 от 26 април 2017 г. за
признаване на Сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“ за представителна организация
на национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
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 Решение № 231 от 26 април 2017 г. за
признаване на Сдружение „Център за
психологически изследвания“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
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 Решение № 232 от 26 април 2017 г. за
признаване на Сдружение „Асоциация
на родители на деца с епилепсия“ за
представителна организация на нацио
нално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания 37
Комисия за финансов
надзор

 Постановление № 83 от 27 април
2017 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
34

 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Фонда за компенсиране
на инвеститорите
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 Постановление № 84 от 27 април
2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2017 г. за финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2017 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
35

Върховен
административен съд

 Постановление № 85 от 27 април
2017 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за етикетиране на аеро-

 Решение № 12547 от 21 ноември 2016 г.
по административно дело № 4271 от
2016 г.
40
Централна избирателна
комисия
 Решение № 4723-НС от 27 април 2017 г.
относно обявяване на Дурхан Мехмед
Мустафа за народен представител от
Втори изборен район – Бургаски
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 26 АПРИЛ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на стипен
дии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2017 г., приета с Постанов
ление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
(ДВ, бр. 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 195 345 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните учи
лища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 148 095 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на об
разованието и науката – 47 250 лв., в т. ч. за
трансфер за Техническия университет – Со
фия, 405 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по цен
тралния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 46 845 лв. да се уве
личат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
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(2) Със сумата 20 520 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република Бълга
рия за 2017 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република Бълга
рия за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
им оотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и чл. 2 от Постано
вление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
за приемане на Програма на мерките за за
крила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за
изплащане от общинските училища на стипен
дии на ученици по раздел ІІ на Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2017 г.

Община

Област

Средства
за сти
пендии
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

3 510

Петрич

Благоевград

540

Бургас

Бургас

12 015

Варна

Bарна

15 660

Велико Търново Bелико Tърново
Свищов

Bелико Tърново

4 050
405

