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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение за	 удължаване	 срока	 на	
действие	 на	 Временната	 комисия	 за	
установяване	на	 всички	факти	и	об
стоятелства	 във	 връзка	 с	 привати
зацията	и	планираната	продажба	на
дружествата	на	ЧЕЗ	Груп	в	България	 2

	Решение за	 приемане	 на	 Годишния	
отчет	 на	 Комисията	 за	 защита	 на	
личните	 данни	 за	 дейността	 є	 през
2017	г.	 2

Президент на Републиката

	Указ	№	96	за	насрочване	на	частичен	
избор	за	кмет	на	кметство	Столето
во,	 община	 Карлово,	 област	 Пловдив,
на	14	октомври	2018	г.	 2

Министерски съвет

	Постановление № 57	 от	 19	 април	
2018	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	по	бюджетите	на	общини
те	за	възстановяване	на	транспорт
ните	разходи	или	на	разходите	за	наем	
на	педагогическите	специалисти	в	ин
ституциите	 в	 системата	 на	 пред
училищното	 и	 училищното	 образова
ние	за	2018	г.	 2

	Решение № 257	от	19	април	2018	г.	за	
признаване	на	Сдружение	„Съюз	на	сле
пите	в	България“	за	представителна	
организация	на	национално	равнище	в	
Националния	съвет	за	интеграция	на
хората	с	увреждания	 7

	Решение № 258	 от	 19	 април	 2018	г.	 	
за	 признаване	 на	 Сдружение	 „Асоци

ация	 на	 родителите	 на	 деца	 с	 нару
шено	 зрение“	 за	 представителна	 ор
ганизация	 на	 национално	 равнище	 в	
Националния	съвет	за	интеграция	на
хората	с	увреждания	 7

Министерство 
на здравеопазването

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	9	от	2006	г.	за	утвържда
ване	на	медицински	стандарт	„Транс
фузионна	хематология“	 8

Министерство 
на образованието и науката

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	10	от	2017	г.	за	познава
телните	книжки,	учебниците	и	учеб
ните	помагала	 51

Министерство 
на отбраната

	Наредба № Н-9	 от	 4	 април	 2018	 г.	
за	осигуряване	с	униформено	облекло,	
лични	 предпазни	 средства,	 специал
но	и	работно	облекло	и	друго	вещево	
имущество	и	снаряжение	в	Министер
ството	на	отбраната,	структурите	
на	пряко	подчинение	на	министъра	на
отбраната	и	Българската	армия	 51

Министерство 
на правосъдието

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	32	от	1997	г.	за	служеб
ните	архиви	на	нотариусите	и	нота
риалните	кантори	 92
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Столетово, община Карлово, област 
Пловдив, на 14 октомври 2018 г.

Издаден в София на 13 април 2018 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

4137

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Временна-
та комисия за установяване на всички факти 
и обстоятелства във връзка с приватизацията 
и планираната продажба на дружествата на 

ЧЕЗ Груп в България

Народното събрание на основание чл. 37 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание

Р Е Ш И :
Удължава срока на действие на Временната 

комисия за установяване на всички факти и 
обстоятелства във връзка с приватизацията 
и планираната продажба на дружествата на 
ЧЕЗ Груп в България за срок до 10 май 2018 г. 
включително.

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 18 април 2018 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Емил Христов

4193

РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишния отчет на Комисията 
за защита на личните данни за дейността є 

през 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на 
личните данни

Р Е Ш И :
Приема Годишния отчет на Комисията 

за защита на личните данни за дейността є 
през 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 18 април 2018 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Емил Христов

4192

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 96
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 
ОТ 19 АПРИЛ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за възстановяване 
на транспортните разходи или на разходите 
за наем на педагогическите специалисти в 
институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование за 2018 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни тран-
сфери в размер 11 319 125 лв., разпределени 
по общини съгласно приложението, за въз-
становяване на разходите за транспорт или 
за наем по месторабота на педагогическите 
специалисти от институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, 
които работят в населено място извън мес-
тоживеенето си, за 2018 г.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 
да се осигурят за сметка на намаление на 
утвърдените разходи по „Политика в област-
та на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програма 
„Осигуряване на качеството в системата на 
предучилищното и училищното образование“ 
по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2018 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоста-
вят по бюджетите на общините от централния 
бюджет под формата на обща субсидия за деле-
гираните от държавата дейности за сметка на 
намаление на бюджетното взаимоотношение 
на централния бюджет с бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2018 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се на-
малят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2018 г.


