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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 234 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, на
23 октомври 2022 г.
 Указ № 235 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас,
на 23 октомври 2022 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 262 от 1 септември 2022 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване
на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство
в еврозоната
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 Постановление № 266 от 1 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи
за 2022 г.
 Постановление № 267 от 1 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи
за 2022 г.
Министерство
на здравеопазването
 Договор № РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности между
Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за
2020 – 2022 г.
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 Постановление № 263 от 1 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2022 г.
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 Постановление № 264 от 1 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи
за 2022 г.
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Министерство
на земеделието
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2019 – 2023 г.
41
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Министерство
на правосъдието
 Наредба № Н-3 от 24 август 2022 г.
за условията и реда за формиране и
изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати
в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Охрана“ и териториалните є звена
41

 Постановление № 265 от 1 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2022 г., приета
с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 234
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 Боденец, община Мездра, област
Враца, на 23 октомври 2022 г.
Издаден в София на 7 септември 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Крум Зарков
5882

УКАЗ № 235
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 Порой, община Поморие, област
Бургас, на 23 октомври 2022 г.
Издаден в София на 7 септември 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Крум Зарков
5883

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 168 на Министерския съвет от 2015 г. за
създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в
еврозоната (обн., ДВ, бр. 52 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 26 от 2021 г. и бр. 36, 53 и 60 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Членове на Съвета са:
1. заместник министър-председателят по
управление на европейските средства;
2. ръководителите на експертните работни
групи и подгрупи по чл. 10, ал. 1;
3. заместник-министър на външните работи;
4. заместник-министър на правосъдието;
5. заместник-министър на електронното
управление;
6. заместник-минист ър на вътрешните
работи;
7. председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“;
8. заместник-министър на транспорта и
съобщенията.“
§ 2. Член 8 се отменя.
§ 3. В чл. 9, ал. 2, в т. 5 накрая се добавя
„въз основа на редовни месечни писмени доклади за напредъка в дейността на работни
групи и подгрупи по чл. 10, ал. 1, предоставени
от техните ръководители“.
§ 4. В чл. 10, ал. 4 думата „министър“ се
заменя със „заместник министър-председател/
министър“.
§ 5. Параграф 2 от заключителните разпоредби се отменя.
§ 6. Приложението към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 10, ал. 1

Наименование
на работната група
Работна група „Макроикономически анализи
и публични финанси“

Отговаряща админиРъководител/
Основни функции/отговорности
страция/институция
ръководители
Министерството на Заместник минис- · и зготвя анализ за ефектите от въфинансите
тър-председател по
веждането на единната европейска
управление на еввалута в Република България;
ропейск ите сред- · и зготвя предложени я за мерк и
ства
и политика, които да доведат до
максимални ползи от въвеждането
на еврото при минимални разходи;
· координира и отговаря за подготовката в областта на публичните
финанси – статистика, счетоводство
и др.
Работна група „Пуб- Администрацията на Главен секретар на Отговаря за подготовката на адмилична администрация“ Министерския съвет АМС
нистрацията за работа с еврото чрез
(АМС)
изготвяне на насоки/обучения за
безпроблемна замяна на лева с евро;
за адаптиране на информационните
системи, използвани на национално
и общинско ниво, към новата валута.

