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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	ратифициране	на	Договор	за	
дарение	 SANTE/2020/C3/082-DC-BG	 на	
комплекти	за	тест	за	антиген	„всич-
ко	в	едно“	за	диагностика	на	COVID-19	
на	Република	България	от	Европейска-
та	комисия	и	втори	Договор	за	даре-
ние	 SANTE/2020/C3/082-DC-BG	 на	 ком-
плекти	за	тест	за	антиген	„всичко	в	
едно“	 за	диагностика	на	COVID-19	на	
Република	България	от	Европейската
комисия	 2

	Закон за	 ратифициране	 на	 Споразу-
мението	 между	 Швейцарския	 феде-
рален	 технологически	 институт	 в	
Цюрих,	Швейцарския	 федерален	 поли-
технически	 институт	 в	 Лозана,	 Со-
фийски	 университет	 „Св.	 Климент	
Охридски“	 и	 правителството	 на	 Ре-
публика	България	 2

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	за	бюд	жета	на	държавното	об-
ществено	осигуряване	за	2021	г.	 3

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	за	бюджета	на	Националната
здравноосигурителна	каса	за	2021	г.	 9

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	за	държавния	бюджет	на	Репуб-
лика	България	за	2021	г.	 12

Президент на Републиката

	Указ № 244	за	назначаване	на	служебно
правителство	от	16	септември	2021	г.	 17

	Указ № 245	за	разпускане	на	Четири-
десет	 и	 шестото	 Народно	 събрание	
на	 16	септември	 2021	г.	 и	 насрочва-
не	на	избори	за	Народно	събрание	на
14	ноември	2021	г.	 17

Министерство 
на образованието и науката

	Наредба № 18 от	9	септември	2021	г.	
за	инспектирането	на	детските	гра-
дини	и	училищата	 18

Министерство 
на околната среда  

и водите

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	7	от	19.12.2013	г.	за	реда	
и	начина	за	изчисляване	и	определяне	
размера	на	обезпеченията	и	отчисле-
нията,	 изисквани	 при	 депониране	 на
отпадъци	 20



БРОЙ 77  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  17   

данъчния склад обезпечение, допустимо е 
лицензираният складодържател да надвиши 
определеното и предоставено обезпечение, след 
като е уведомил директора на компетентната 
териториална дирекция и е представил доку-
мент, удостоверяващ, че сумата е постъпила 
по сметка на Агенция „Митници“ към датата 
на подаване на уведомлението. Постъпилата 
сума се използва за погасяване на задълже-
нието за акциз за текущия данъчен период.“;

б) алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се 
отменят.

5. В чл. 80:
а) в ал. 1 думите „банкова гаранция“ се 

заменят с „банкова/и гаранция/и“;
б) създава се ал. 8:
„(8) При предоставено обезпечение с по-

вече от една банкова гаранция и възникнало 
основание за усвояване на сума/и от тях, се 
извършва съразмерно погасяване от предоста-
вените банкови гаранции в срока на тяхното 
действие.“

§ 13. Този закон влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 11, т. 2, която влиза в сила 
от 1 септември 2021 г.

Законът е приет от 46-ото Народно събра-
ние на 11 септември 2021 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Ива Митева

5545

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 244
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам служебно правителство от 

16 септември 2021 г., както следва:
Стефан Динчев Янев за служебен минис-

тър-председател на Република България;
Гълъб Спасов Донев за служебен заместник 

министър-председател по икономическите и 
социалните политики и служебен министър 
на труда и социалната политика;

Бойко Илиев Рашков за служебен замест-
ник министър-председател по обществен ред 
и сигурност и служебен министър на вътреш-
ните работи;

Атанас Ангелов Пеканов за служебен за-
местник министър-председател по управление 
на европейските средства;

Валери Иванов Белчев за служебен ми-
нистър на финансите;

Георги Великов Панайотов за служебен 
министър на отбраната;

Стойчо Тодоров Кацаров за служебен ми-
нистър на здравеопазването;

Виолета Колева Комитова за служебен 
министър на регионалното развитие и бла-
гоустройството;

Николай Денков Денков за служебен ми-
нистър на образованието и науката;

Светлан Христов Стоев за служебен ми-
нистър на външните работи;

Янаки Боянов Стоилов за служебен ми-
нистър на правосъдието;

Велислав Величков Минеков за служебен 
министър на културата;

Асен Петров Личев за служебен министър 
на околната среда и водите;

Христо Георгиев Бозуков за служебен 
министър на земеделието, храните и горите;

Христо Владимиров Алексиев за служебен 
министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията;

Даниела Тодорова Везиева за служебен 
министър на икономиката;

Андрей Стефанов Живков за служебен 
министър на енергетиката;

Стела Иванова Балтова за служебен ми-
нистър на туризма;

Андрей Георгиев Кузманов за служебен 
министър на младежта и спорта.

Правомощията на служебното правител-
ство, назначено с указ № 129 от 10 май 2021 г., 
са прекратени.

Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

5598

УКАЗ № 245
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Разпускам Четиридесет и шестото На-

родно събрание на 16 септември 2021 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание 

на 14 ноември 2021 г.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Янаки Стоилов
5599


