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Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката

Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

 Указ № 177 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, на
8 октомври 2017 г.
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 Указ № 178 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, на
8 октомври 2017 г.
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 Указ № 179 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област
Варна, на 8 октомври 2017 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 170 от 11 август
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2017 г.
 Решение № 202 от 24 март 2016 г. за
утвърждаване на Национална здравна
карта на Република България (продължение от брой 66)
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 Решение № 454 от 11 август 2017 г.
за приемане на изменение на Общия
устройствен план на Столична община – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“ за „Трети метродиаметър“ на Софийския метрополитен 171
 Решение № 459 от 11 август 2017 г.
за определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Бургас-север“, община Бургас,
област Бургас
171

 Меморандум за разбирателство
между Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България
и Министерството на транспорта
и съобщенията на Република Македония за развитието на железопътните
връзки между София и Скопие
172
Комисия за защита
на конкуренцията
 Правилник за изменение на Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията
173
Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за
прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
173
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г. 	
189
Висш съдебен съвет
 Наредба № 6 от 3 август 2017 г. за
извършване на процесуални действия
и удостоверителни изявления в електронна форма
191
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 177
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 Ракево, община Криводол, област
Враца, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 10 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
6034

УКАЗ № 178
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 Попович, община Бяла, област Варна, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 10 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
6035

УКАЗ № 179
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 Генерал Киселово, община Вълчи
дол, област Варна, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 10 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
6036

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 11 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 79 942 068 лв. по бюджетите
на първостепенни разпоредители с бюджет, финансиращи училища, детски градини и центрове
за подкрепа за личностно развитие за 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 69 901 849 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 8 706 922 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата – 1 029 824 лв.;
4. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 278 547 лв.;
5. по бюджета на Министерството на отбраната – 24 926 лв.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за
увеличение на стойностните показатели на
стандартите за финансиране на делегираните от
държавата дейности за функция „Образование“
за периода от 1 септември до 31 декември 2017 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на всеобхватното, достъпно и качествено преду чилищно и у чилищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до
образование. Приобщаващо образование“ –
1 096 460 лв., бюджетна програма „Училищно
образование“ – 7 552 819 лв., бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“ –
24 726 лв., и бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“ –
32 917 лв., по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2017 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп до
качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта
на изкуството и културата“, по бюджета на
Министерството на културата за 2017 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат разходите по „Политика в областта

