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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. (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
П О С Т А Н О В И :

§ 1. Създава се чл. 5а: 
„Чл. 5а. (1) За административните услуги, 

които се предоставят от административните 
органи, от лицата, които осъществяват пуб-
лични функции, както и от организациите, 
които предоставят обществени услуги, могат 
да се разработват стандартизирани образци 
на заявления.

(2) Общинските администрации при предос-
тавянето на стандартизирани административни 
услуги прилагат процедурите по предоставяне-
то 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:

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава и ръководството на Коми-
сията по взаимодействието с неправителстве-
ните 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

Р Е Ш И :
1. Освобождава Антон Константинов Ку-

тев 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 Ко ми сията по взаимодейст-
вието 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 Времен-
ната анкетна комисия за проучване на всич-
ки 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

Р Е Ш И :
Удължава срока на действие на Времен-

ната анкетна комисия за проучване на всич-
ки 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

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-жа Ирит Лилиан – извънреден 

и пълномощен посланик на Държавата Израел 
в Република България, с орден „Мадарски кон-
ник“ 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

П О С Т А Н О В Я В А 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

ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 160
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България


