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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

	Указ № 208	за	награждаване	на	г-н	Ро-
ланд	Хаузер	 –	 извънреден	 и	пълномо-
щен	 посланик	 на	 Република	 Австрия	
в	Република	България,	с	орден	„Стара
планина“	първа	степен	 2

	Указ № 212	 за	насрочване	на	части-
чен	 избор	 за	 кмет	 на	 кметство	 Ор-
линци,	община	Средец,	област	Бургас,
на	14	октомври	2018	г.	 2

Министерски съвет

	Постановление № 185	от	30	август	
2018	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	 на	 вътрешните	 работи	 за
2018	г.	 2

	Постановление № 186	от	30	август	
2018	г.	за	одобряване	на	допълнителен	
трансфер	по	бюджета	на	държавното
обществено	осигуряване	за	2018	г.	 2

	Постановление № 187	от	30	август	
2018	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	културата	за	2018	г.	 3

	Постановление № 188	от	31	август	
2018	г.	 за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	 за	 изискванията	 за	 етике-
тиране	и	предоставяне	на	стандарт-
на	информация	за	продукти,	свързани	
с	 енергопотреблението,	 по	 отноше-
ние	на	консумацията	на	енергия	и	на	
други	ресурси,	приета	с	Постановле-
ние	 №	140	 на	 Министерския	 съвет
от	2011	г.		 3

	Решение № 620	от	31	август	2018	г.	
за	приемане	на	отчета	за	дейността	

на	Управителния	съвет	на	Национал-
ния	 компенсационен	 жилищен	 фонд
за	2017	г.	 4

Министерство  
на здравеопазването

	Правилник	 за	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Правилника	 за	 организацията	
на	работа	и	дейността	на	Център	за
асистирана	репродукция	 6

Министерство 
на земеделието, храните  

и горите
	Наредба	 за	 допълнение	 на	 Наредба	

№	3	от	2015	г.	за	условията	и	реда	за	
прилагане	 на	 схемите	 за	 директни
плащания	 7

Министерство  
на труда и социалната  

политика

Министерство  
на здравеопазването

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	13	от	2003	г.	за	защита	
на	работещите	от	рискове,	свързани	
с	 експозиция	на	 химични	агенти	при
работа	 7

Българска народна банка
	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	

Наредба	№	17	от	2018	г.	за	паричната	
и	 лихвената	 статистика	 и	 статис-
тиката	на	финансовите	сметки	 9

Комисия за регулиране  
на съобщенията

	Решение № 356	от	23	август	2018	г.	
за	 изменение	 и	 допълнение	 на	 Техни-
чески	изисквания	за	работа	на	назем-
ни	мрежи,	позволяващи	предоставяне
на	електронни	съобщителни	услуги	 10
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 208
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Роланд Хаузер – извън-

реден и пълномощен посланик на Република 
Австрия в Република България, с орден „Стара 
планина“ първа степен за неговите изклю-
чително големи заслуги за укрепването и 
развитието на двустранните отношения между 
Република България и Република Австрия.

Издаден в София на 21 август 2018 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев 
Министър на външните работи:  

Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

8073

УКАЗ № 212
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 Орлинци, община Средец, област 
Бургас, на 14 октомври 2018 г.

Издаден в София на 24 август 2018 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев 
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

8074

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 
ОТ 30 АВГУСТ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на вътрешните 

работи за 2018 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер до 14 000 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на вътрешните работи за 2018 г. 

за финансово обезпечаване на сключени дого-
вори за изпълнение на дейности, свързани с 
издаването на българските лични документи.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените средства по централ-
ния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на управлението и развитието на системата 
на Министерството на вътрешните работи“, 
бюджетна програма „Информационно осигу-
ряване и административно обслужване“, по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2018 г.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2018 г. на базата на фактически извършените 
разходи и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2018 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 вътрешните работи.

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

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 
ОТ 30 АВГУСТ 2018 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на държавното обществено осигу-

ряване за 2018 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен транс-
фер в размер 1684 лв. по бюджета на дър-
жавното обществено осигуряване за 2018 г. 
за разплащане на извършените разходи 
по предоставените дейности и услуги на 
правоимащите лица по чл. 16 от Закона за 
военноинвалидите и военнопострадалите.


