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Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол
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 Закон за ратифициране на Протокола
за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март
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 Решение за промяна в ръководството на Комисията по труда, социалната и демографската политика
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 Решение за попълване състава на Комисията по културата и медиите
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 Решение за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа
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 Решение за попълване състава на
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и сътрудничество в Европа
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въпроси
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разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните съобщения
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 Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
 Решение за промяна в състава на
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
 Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
 Решение за попълване състава на Комисията по външна политика
 Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените
организации и жалбите на гражданите
 Решение за удължаване срока на
действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни,
факти и обстоятелства по повод изне-
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сените в европейски и български медии
твърдения за скандалната подкупна
схема при придобиване на българско
гражданство от чужди граждани
13
Президент на Републиката
 Указ № 160 за награждаване на г-жа
Ирит Лилиан – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в
Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
13
 Указ № 163 за насрочване на избори
за общински съветници и за кметове
на 27 октомври 2019 г.
13
Министерски съвет
 Постановление № 172 от 11 юли
2019 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление
№ 246 на Министерския съвет от
2006 г.
 Постановление № 173 от 11 юли
2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката
за 2019 г.
 Постановление № 174 от 11 юли
2019 г. за одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2019 г.
 Постановление № 175 от 11 юли
2019 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Комисията за
публичен надзор над регистрираните
одитори за 2019 г.
 Постановление № 176 от 12 юли
2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
във връзка с Механизма за бежанците
в Турция
 Постановление № 177 от 12 юли
2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и
горите за 2019 г. за предприемане на
допълнителни мерки и действия по
отношение на предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България
 Постановление № 178 от 12 юли
2019 г. за допълнение на Постановле-
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ние № 91 на Министерския съвет от
2001 г. за утвърждаване на Списък на
държавите и организациите, спрямо
които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и
свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за
сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа 29
Министерство
на регионалното развитие
и благоустройството
 Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Репуб
лика България и Международната
банка за възстановяване и развитие
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Министерство
на здравеопазването
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и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на
отделни заразни болести на дихателната система
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Министерство
на земеделието, храните и горите
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 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2013 г. за условията и
реда за сортоизпитване, признаване,
вписване и отписване на сортовете
растения във и от Официалната сортова листа на Република България
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Върховен
административен съд
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от 2017 г.
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от 2017 г.
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Централна избирателна
комисия
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 Решение № 539-НС от 11 юли 2019 г.
относно обявяване на Красимир Геор
гиев Ципов за народен представител
от Двадесет и пети изборен район –
София
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 1 и 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3, ал. 3,
т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Антон Константинов Кутев като член и председател на Комисията
по взаимодействието с неправителствените
организации и жалбите на гражданите.
2. Избира Георги Янчев Гьоков за член и
председател на Ком ис ията по взаимодействието с неправителствените организации и
жалбите на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5593

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод
изнесените в европейски и български медии
твърдения за скандалната подкупна схема
при придобиване на българско гражданство
от чужди граждани
Народното събрание на основание чл. 37
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод
изнесените в европейски и български медии
твърдения за скандалната подкупна схема
при придобиване на българско гражданство
от чужди граждани с три месеца.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 юли 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5592

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 160
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Ирит Лилиан – извънреден
и пълномощен посланик на Държавата Израел
в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за заслугите є за развитието
и укрепването на двустранните отношения.
Издаден в София на 10 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5604

УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 4,
ал. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам избори за общински съветници
и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Издаден в София на 10 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5522

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за административното обслужване, приета
с Постановление № 246 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.,
бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 61 от
2017 г. и бр. 7 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) За административните услуги,
които се предоставят от административните
органи, от лицата, които осъществяват публични функции, както и от организациите,
които предоставят обществени услуги, могат
да се разработват стандартизирани образци
на заявления.
(2) Общинските администрации при предоставянето на стандартизирани административни
услуги прилагат процедурите по предоставянето им, които са вписани в Административния
регистър, и използват образците на заявления
и протоколите за устно заявяване съгласно
приложение № 5 и образците на издаваните
документи съгласно приложение № 6.“
§ 2. Създават се приложения № 5 и № 6
към чл. 5а, ал. 2:

