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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание
	Закон за	изменение	на	Закона	за	на-

родните	читалища	 3
	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на

Кодекса	на	труда	 3
	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	

Закона	за	безопасно	използване	на	яд-
рената	енергия	 5

	Решение	във	връзка	с	разискванията	
по	питането	на	народния	представи-
тел	 Румен	 Гeчeв	 към	 министъра	 на	
финансите	 Владислав	 Горанов	 относ-
но	държавния	дълг	 11

	Решение за	 прекратяване	 пълномо-
щията	на	народен	представител	 11

	Решение за	промяна	в	състава	и	ръ-
ководството	на	постоянната	делега-
ция	на	Народното	събрание	 в	Парла-
ментарната	 асамблея	на	Процеса	 за
сътрудничество	в	Югоизточна	Европа	 11

	Решение за	 промяна	 в	 ръководство-
то	на	постоянната	делегация	на	На-
родното	 събрание	 в	 Интерпарламен-
тарния	съюз	 11

Президент на Републиката
	Указ	№	259	за	назначаване	на	Мария	

Недялкова	Донска – извънреден	и	пъл-
номощен	посланик	на	Репуб	лика	Бълга-
рия	в	Република	Куба,	и	за	извънреден	
и	пълномощен	посланик	на	Република	
България	 в	Доминиканската	републи-
ка	със	седалище	в	гр.	Хавана,	Републи-
ка	Куба	 12

	Указ	№	260	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Градешни-
ца,	община	Криводол,	област	Враца,	на
18	февруари	2018	г.	 12

Министерски съвет
	Постановление № 305	 от	19	декем-

ври	2017	г.	за	определяне	на	нов	месе-
чен	размер	на	гарантирания	минима-
лен	доход	 12

	Постановление № 306	 от	19	декем-
ври	2017	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Наредбата	за	таксите	за	използва-
не	на	летищата	за	обществено	полз-
ване	и	за	аеронавигационно	обслужва-

не	в	Република	България,	приета	с	По-
становление	№	280	 на	Министерския	
съвет	от	1998	г.	 12

	Постановление № 307	от	20	декем-
ври	2017	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Устройствения	правилник	на	Аген-
ция	 „Митници“,	 приет	 с	 Постанов-
ление	 №	57	 на	 Министерския	 съвет
от	2014	г.	 18

	Постановление № 308	 от	20	декем-
ври	2017	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Устройствения	правилник	на	Аген-
цията	за	ядрено	регулиране,	приет	с	
Постановление	 №	278	 на	 Министер-
ския	съвет	от	2013	г.	 24

	Постановление № 309	 от	20	декем-
ври	2017	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи/трансфери	за	2017	г.	 28

	Постановление № 310 от	 20	 декем-
ври	 2017	г.	 за	 одобряване	на	допълни-
телни	 трансфери	 по	 бюджетите	 на	
общините	за	2017	г.	 за	стипендии	на	
учениците	 след	 завършено	 основно
образование	 29

	Постановление № 311	 от	 20	 декем-
ври	2017	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	нормативни	актове	на	Министер-
ския	съвет	 33

	Постановление № 312	 от	 20	 декем-
ври	 2017	г.	 за	 одобряване	на	допълни-
телни	трансфери	от	резерва	по	чл.	1,	
ал.	2,	 раздел	 ІІ,	 т.	5.1	 от	 Закона	 за	
държавния	бюджет	на	Република	Бъл-
гария	за	2017	г.	за	непредвидени	и/или	
неотложни	 разходи	 за	 предотвратя-
ване,	 овладяване	 и	 преодоляване	 на
последиците	от	бедствия	 34

	Постановление № 313 от	20	декем-
ври	2017	г.	за	одобряване	на	допълнител-
ни	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	 Постановление	 №	46
на	Министерския	съвет	от	2017	г.	 34

	Постановление № 314 от	 20	 декем-
ври	 2017	г.	 за	 одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терския	съвет	за	2017	г.	 35
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ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 259
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Мария Недялкова Донска – из-

вънреден и пълномощен посланик на Репуб-
лика България в Република Куба, и за извън-
реден и пълномощен посланик на Република 
България в Доминиканската република със 
седалище в гр. Хавана, Република Куба.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 18 декември 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

9903

УКАЗ № 260
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 Градешница, община Криводол, 
област Враца, на 18 февруари 2018 г.

Издаден в София на 19 декември 2017 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

9904

2. Освобождава Цвета Вълчева Караянчева 
като заместник-ръководител на постоянната 
делегация на Народното събрание в Интер-
парламентарния съюз.

3. Избира Цвета Вълчева Караянчева за 
ръководител на постоянната делегация на 
Народното събрание в Интерпарламентар-
ния съюз.

4. Избира Димитър Борисов Главчев за 
заместник-ръководител на постоянната деле-
гация на Народното събрание в Интерпарла-
ментарния съюз.

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 20 декември 2017 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

9926

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за определяне на нов месечен размер на га
рантирания минимален доход

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

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 
2018 г. нов месечен размер на гарантирания 
минимален доход 75 лв.

(2) Размерът на гарантирания минимален 
доход по ал. 1 се определя за пълен кален-
дарен месец.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 12, ал. 3 от Закона за социално 
подпомагане.

§ 2. Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2018 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

9816

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата 
за таксите за използване на летищата за 
обществено ползване и за аеронавигационно 
обслужване в Република България, приета с 
Постановление № 280 на Министерския съвет 
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г., 
бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 
71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 22 от 
2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34 от 2008 г.; 
Решение № 5551 на Върховния администра-
тивен съд от 2008 г. – бр. 92 от 2008 г.; изм. и 
доп., бр. 28 от 2010 г., бр. 20 и 107 от 2011 г., 
бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 41 и 67 
от 2014 г., бр. 45 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г. и 

бр. 21 от 2017 г.)

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

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „приложения № 1а и 1б“ 
се заменят с „приложения № 1а, 1б и 1в“.

2. Създава се ал. 4:
„(4) Право да подават жалба срещу ре-

шението на летищния оператор по чл. 122к, 
aл. 1 от Закона за гражданското въздухопла-
ване (ЗГВ) имат ползвател или сдружение на 
ползватели на съответното летище, както и 
упълномощени от ползватели на летището 


