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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 368 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет
от 2003 г.
 Постановление № 369 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за
използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
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 Постановление № 373 от 29 декември 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г.
за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство
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 Постановление № 374 от 29 декември 2011 г. за приемане на Тарифа за
таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
за 2012 г. по Закона за електронните
съобщения
12
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 Постановление № 370 от 29 декември
2011 г. за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Съвета
по националния радиочестотен спектър, приет с Постановление № 288
на Министерския съвет от 2003 г.
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 Постановление № 371 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г.
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 Постановление № 372 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране и на нейната администра-

ция, приет с Постановление № 122
на Министерския съвет от 2004 г.

Министерство
на финансите
Министерство
на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
 Споразумение между Министерството на финансите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България, от една страна,
и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ), от друга страна, относно
начисляване на данък върху добавената стойност от ЕВРОКОНТРОЛ от
името на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
(ДП РВД) за услуги по аеронавигационно обслужване при прелитане, фактурирани като „пътни такси“
21
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

М И Н ИС Т Е Р С К И С ЪВЕ Т
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, приета
с Постановление № 298 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и 37 от
2006 г. и бр. 79 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в размер до три пъти
гарантирания минимален доход за страната“
се заменят с „в размер до 195 лв.“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „в
размер до три пъти гарантирания минимален
доход за страната“ се заменят с „в размер
до 195 лв.“.
§ 2. В чл. 15, ал. 2 думите „в размер до
гарантирания минимален доход за страната“
се заменят с „в размер до 65 лв.“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „състезание“ се
добавя „и отговаря на изискванията за съответна възраст и категория“.
2. В ал. 3 след думата „състезание“ се
добавя „и отговаря на изискванията за съответна възраст и категория“.
3. В ал. 6 и 7 думите „в размер 50 на сто
от минималната работна заплата за страната“
се заменят с „в размер 135 лв.“.
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „специалната закрила“ и „специална закрила“
се замен я т съот вет но със „зак ри лата“ и
„закрила“.
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта“, „председателя на Държавната
агенция за младежта и спорта“ и „Държавната
агенция за младежта и спорта“ се заменят
съответно с „министърът на физическото
възпитание и спорта“, „министъра на физическото възпитание и спорта“ и „Министерството на физическото възпитание и спорта“.
§ 6. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и горите“, „министъра на земеделието и горите“ и „Министерството на земеделието и горите“ се заменят
съответно с „министърът на земеделието
и храните“, „министъра на земеделието и
храните“ и „Министерството на земеделието
и храните“.

§ 7. В § 1 от заключителните разпоредби
думите „чл. 5, ал. 3“ се заменят с „чл. 5а“.
§ 8. Навсякъде в приложения № 1 и 2
думите „специална закрила“ се заменят със
„закрила“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Параграфи 1, 2 и 3 влизат в сила от
1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно
обслужване в Република България, приета
с Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 и 62 от
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г.,
бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15 и 96 от 2005 г.,
бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от 2007 г., бр. 34
и 92 от 2008 г., бр. 28 от 2010 г. и бр. 20 от
2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 т. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 формулата „R2 = 0,2 t2 x p“ се
заменя с „R2 = t2 x p“.
2. А линея 3 се изменя така:
„(3) Размерът на осреднената таксова
единица за обслужване в зоната на летищата
(t2) е равен на 415,57 лв. (212,48 евро).“
3. А линея 4 се отменя.
4. А линея 5 се изменя така:
„(5) Излитането се приема за измерителна
единица.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 18 и 19“ се заменят с „по чл. 18“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Размерът на променливата за тегло
(р) по чл. 19 се определя по формулата:

p = ( w / 50 )

0.7

,
където:
w е максималното излетно тегло на даденото въздухоплавателно средство, изразено
в тонове.“
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3. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно
ал. 3 – 5.
§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 1, 4 и 5 се отменят.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Таксите по чл. 3, ал. 2, т. 2 не се
събират в случаите, когато възду хоплавателни средства изпълняват полети, чието
разрешено максимално излетно тегло е помалко от 2,0 т.“
§ 5. Създава се чл. 23:
„Чл. 23. В размера на таксите, определен
по този раздел, не е включен данък върху
добавената стойност.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1
януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
13659

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Съвета по националния
радиочестотен спектър, приет с Постановление № 288 на Министерск ия съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 63 от 2008 г.
и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 след думите „След изготвянето на“ се добавя „проекта на“ и след
думите „страницата на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията в интернет“ се добавя „и в
Портала за обществени консултации“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Съветът изготвя проект на Национален план за разпределение на радиочестотния
спектър в съответствие с чл. 11 от Закона
за елек т ронните съобщени я. Проек т ът в
частта за граж дански нуж ди се публикува на ст раницата на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията в интернет и в Портала за
обществени консултации.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Създава се ал. 4:
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„(4) Съвет ът приема годишна работна
програма с основните приоритети в дейността му за следващата година, която се
публикува на страницата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията в интернет и в Портала за
консултативни съвети.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „разглежда“ се заменя
с „приема решение по“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „30“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „при искане за
ползване на радиочестоти и радиочестотни
ленти“ се добавя „чрез радиосъоръжения
с посочени технически параметри, срок и
място за ползване“.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай на извънредни ситуации
разрешаването на ползване на конкретни
ра диочес т о т и и ра диочес т о т ни лен т и о т
радиосъоръжения с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им
на територията на Република България от
органи на чужди държави и международни
организации се извършва чрез неприсъствено
вземане на решение на подпис от членовете
на съвета.“
4. Досегашната а л. 4 става а л. 5 и се
изменя така:
„(5) Копия от решението по ал. 2 се изпращат на Министерството на вътрешните
работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“ и на
Комисията за регулиране на съобщенията.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „се уведомяват членовете на съвета“ се заменят със „се уведомява Държавна
агенция „Национална сигурност“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
2. А линеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Членове на съвета са до двама представители на: Министерството на финансите,
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи,
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Комисията за регулиране на съобщенията,
Националната служба за охрана и Нацио-
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налната разузнавателна служба, Министерст вото на т ранспорта, информационни те
технологии и съобщенията, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“ и Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.
(3) Държавните органи и служби по ал. 2
определят своите представители и осигуряват
участието им в работата на съвета.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Поименни я т с ъс та в на с ъвета се
определя със заповед на председателя на
съвета.“
§ 6. В чл. 13 се създава ал. 4:
„(4) Решенията на съвета, които не представляват класифицирана информация, или
техните резюмета се публикуват на страницата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в интернет и в Портала за консултативни
съвети.“
§ 7. Създава се чл. 14:
„Чл. 14. Съветът по националния радиочестотен спектър представя годишен доклад
за дейността си пред Министерския съвет,
който се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията в интернет и в
Портала за консултативни съвети.“
§ 8 . Н а в с я к ъ д е д у м и т е „ Държ а вн ат а
агенция за информационни технологии и
съобщения“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
13660

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр.,
бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 73, 74 и 96
от 2010 г. и бр. 16, 33, 52, 78 и 99 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 1 числото „21“ се заменя
с „22“.
§ 2. В чл. 15, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В основния текст след думата „министъра“ се поставя запетая и се добавя „както
и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, в държавните предприятия
по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, когато
в посочените организации не е изградено
самостоятелно звено за вътрешен одит:“.
2. В т. 3 думите „одитния подход и техники, вид и обем на проверките“ се заличават.
3. В т. 8 думата „докладва“ се заменя с
„представя“.
4. В т. 9 думите „подпомага министъра
при изготвянето на“ се заменят с „представя
на министъра за утвърждаване“.
§ 3. В чл. 19, т. 15 думите „Икономическа
политика“ се заменят с „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“.
§ 4. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Специализираната администрация е организирана в 14 дирекции:
1. дирекция „Инвестиции, иновации и
предприемачество“;
2. дирекция „Бизнес среда и политика за
малките и средните предприятия“;
3. дирекция „Индустриални отношения и
управление на държавното участие“;
4. дирекция „Международно контролирана
търговия и сигурност“;
5. дирекция „Техническа хармонизация и
политика за потребителите“;
6. д и р ек ц и я „Евр опейск и ф он дове за
конкурентоспособност“;
7. дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти“;
8. дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“;
9. дирекция „Енергийна ефективност и
опазване на околната среда“;
10. дирекция „Природни ресурси и концесии“;
11. дирекция „Външноикономическа политика“;
12. дирекция „Регистриране, лицензиране
и контрол“;
13. дирекция „Туристическа политика“;
14. дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“.“
§ 5. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Дирекция „Инвестиции, иновации
и предприемачество“:
1. участва в разработването и провеждането на политики, гарантиращи устойчив
икономически растеж и устояване на конкурентния натиск на глобалния пазар;
2. участва в разработването и провеждането на устойчива индустриална политика,
вк л юч и т ел но в и н т ег ри ра не т о на д ру г и
политики, имащи отношение към нейното
провеждане;
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3. разработва политики и проекти, насочени към стимулиране създаването на нови
фирми, и участва в реализацията им;
4. разработва проекти за насърчаване на
предприемаческия дух в Република България
и участва в тяхната реализация;
5. участва в разработването на стратегия за развитие на икономиката относно
насърчаване на инвестициите, подобряване на инвестиционния климат в страната,
иновациите, както и програми и мерки за
прилагането є;
6. разработва програми и мерки за внедряване на високотехнологични решения, повишаване качеството на стоките и услугите
и конкурентоспособността на българската
промишленост;
7. координира и участва в изготвянето на
позицията на министъра при преговори с
Меж дународния валутен фонд, Световната
банка и дру ги меж д у народни финансови
институции;
8. участва в разработването на проекти
на нормативни актове за насърчаване на
инвестициите и иновациите;
9. координира, у частва и осъществява
мониторинг на дейностите за прилагане на
мерките за насърчаване на инвестициите
по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
10. координира дейността на министерст вото с дру гите заин тересу вани органи
във връзка с възможностите за подкрепа
на инвестиционни проекти и сключване на
компенсаторни (офсетни) споразумения при
възлагане на специални обществени поръчки;
11. изпълнява задачи, свързани с участието
на Република България в меж дународните
икономически организации по въпросите
на инвестиционната политика и политиката
за иновации;
12. участва в подготовката и провеж дането на преговори за сключване на споразумения за взаимна защита и насърчаване
на инвестициите;
13. организи ра и подго т вя срещ и т е и
контактите на минист ъра с потенциални
чуж дестранни инвеститори;
14. подготвя предложения на министъра
до възлож ителите на специа лни обществени поръчки с офсетно споразумение за
основните параметри на компенсаторните
споразумения;
15. участва в комисиите, назначени за
р а з г леж д а не, оц ен я в а не н а о ф е р т и т е и
провеждане на преговорите за сключване
на договори за възлагане на специални обществени поръчки с офсетно споразумение;
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16. съдейства на възложителите на специални обществени поръчки да упражняват
надзор върху изпълнението на офсетните
споразумения и подпомага министъра при
осъществяване на контрола по отношение
на офсета;
17. организира и ръководи дейността на
Работна група „Космическа политика“ към
Съвета по европейските въпроси;
18. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката
в област та на Космоса, произтичаща от
членството на Република България в Европейския съюз;
19. участва в прилагането на клъстерната
политика в икономиката;
20. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на министерството.“
§ 6. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. Дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“:
1. организира, координира и участва в
провеж дането на политиката за по-добро
регулиране в сферата на стопанската дейност
и повишаване конкурентоспособността на
българската икономика;
2. разработва, координира и осъществява
дейностите и мерк ите на Програмата за подоброто регулиране и повишаване конкурентоспособност та на българската икономика
о т ком пе т ен т нос т та на м и н ис т ерс т во т о,
у частва в мониторинга на изпълнението на
програмата; отчита тек у щото изпълнение
на програмата от отговорните инстит у ции;
3. организира и координира дейност та
на министерството по изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и подготвя конкретни предложения за
подобряване на бизнес средата и отпадане
и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;
4. анализира административните режими
и административния контрол, осъществяван от държавните органи, от органите на
местното самоуправление и органите, на
които със закон е прехвърлена функция по
регулиране и/или контрол;
5. участва в разработването, организира,
координира и участва в провеждането на
политиката по отношение на ма лк ите и
средните предприятия, гарантираща устойчив икономически растеж и устояване на
конкурентния натиск на глобалния пазар;
6. разработва и осъвременява Националната стратегия за насърчаване на малките
и средните предприятия, както и програми
за прилагането є;
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7. участва в разработването и актуализирането на изпълнението на Националния
план за развитие и на Националната програма за реформи;
8. участва в изготвянето на позицията на
министъра при преговори със Световната
банка и дру ги меж д у народни финансови
институции по въпроси от компетенциите
на дирекцията;
9. координира и подготвя участието на
министъра в диалога меж ду правителството
и представителите на бизнеса, сдружения и
органи на местното самоуправление (Съвета
за икономически растеж и други форми на
диалог) и технически обслужва дейността
на Консултативния съвет за насърчаване на
малките и средните предприятия;
10. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи,
комитети и форуми на ЕС и в меж дународни
икономически организации по въпросите на
малките и средните предприятия и политиката за по-добро регулиране;
11. организира и ръководи дейността на
Работна група 15 „Индустриална политика
и малки и средни предприятия“ към Съвета
по европейските въпроси;
12. участва в разработването на нормативни актове и меж дународни договори, от
които възникват права и/или задължения
за малките и средните предприятия;
13. възлага и координира разработването
на годишен доклад за състоянието и развитието на малките и средните предприятия
в Република България;
14. изготвя анализи по сектори и отрасли
на промишлеността, подпомагащи вземането
на решения за провеж дането на мерки по
политиката за по-доброто регулиране и политиката за малките и средните предприятия;
15. координира провеж дането на информационна политика във връзка с бизнес
средата и малките и средните предприятия,
която гарантира откритост и достъпност на
дейността на администрацията;
16. осъществява информационен обмен
с държавни и международни институции и
агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето
на анализи и прогнози за икономическото
развитие на страната;
17. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и
аналитични материали на дирекциите в министерството и подпомага дейността им чрез
предоставяне на необходимите материали;
18. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на министерството.“
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§ 7. В чл. 27, т. 11 думите „Икономическа политика“ се заменят с „Инвестиции,
иновации и предприемачество“.
§ 8. В чл. 29, т. 24 думите „Икономическа
политика“ се заменят с „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“.
§ 9. В чл. 31, т. 16 думите „Икономическа
политика“ се заменят с „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“.
§ 10. В чл. 33, т. 16 думите „Икономическа
политика“ се заменят с „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“.
§ 11. В чл. 35, т. 26 думите „Икономическа
политика“ се заменят с „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“.
§ 12. В чл. 36, т. 7 думите „Икономическа
политика“ се заменят с „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“.
§ 13. В чл. 37, т. 18 думите „Икономическа
политика“ се заменят с „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“.
§ 14. В приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 ред „дирекция „Икономическа
политика“ 44“ се заменя с „дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество“
23“ и след него се добавя ред „дирекция
„Бизнес среда и политика за ма лк ите и
средните предприятия“ 21“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
13661

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране и на нейната
а д м и н ис т ра ц и я, п рие т с Пос т а нов лен ие
№ 122 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 49
и 83 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 52 от
2008 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 57 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 17, ал. 3 изречение второ се
заличава.
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „А дминистративно и
финансово-счетоводно обслужване“ се заменят с „А дминистративно обслужване и
финансово-стопанска дейност“.
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2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „А дминистративно и финансово-счетоводно обслужване“
се заменят с „А дминистративно обслужване
и финансово-стопанска дейност“;
б) в т. 1:
аа) в буква „а“ след думата „комисията“
се поставя точка и запетая и текстът до
края се заличава;
бб) в буква „б“ след думата „решения;“
се добавя „следи за изпълнението на“;
вв) букви „д“ и „е“ се отменят;
б) в т. 2:
аа) буква „д“ се отменя;
бб) в бу к ва „е“ в нача лото се добавя
„администрира и“;
вв) в бу к ва „и“ на к ра я с е доба вя „и
осъществява контрол по изпълнението на
сключените договори“;
в) в т. 3:
аа) в основния текст думите „стопанското
обслужване“ се заменят със „стопанската
дейност“;
бб) буква „ж“ се отменя.
3. В ал. 3, т. 3 се създава буква „ж“:
„ж) води регистър и предоставя информация по Закона за достъп до обществена
информация.“
§ 3. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Специализираната администрация подпомага комисията при осъществяване на правомощията є по ЗЕ и ЗРВКУ и
е организирана в една главна дирекция и
пет дирекции:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Икономически анализи и
регулаторен одит“;
3. дирекция „Регулиране и контрол – Електроенергетика и Топлоенергетика“;
4. дирекция „Регулиране и контрол – Природен газ“;
5. дирекция „Регулиране и контрол – Водоснабдителни и канализационни услуги“;
6. Главна дирекция „Разглеждане на жалби
и решаване на спорове“.“
§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така: „Дирекция „Регулиране и контрол – Електроенергетика и Топлоенергетика“ осигурява
дейностите в областта на електроенергетиката, топлоснабдяването и комбинираното
производство на електрическа и топлинна
енергия, свързани със:“.
2. В т. 1:
а) буква „и“ се изменя така:
„и) участва в разработването на условията
и правилата за снабдяване на потребителите
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с електрическа и топлинна енергия, включително нормите за качество на услугите
на енергийните предприятия;“
б) буква „н“ се изменя така:
„н) п роверява и ана лизи ра п редложения на преносното или разпределителните
предприятия относно принадлежността на
електропроводите и прилежащите им уредби
към преносните или разпределителните мрежи, както и предложенията на преносните
предприятия относно принадлежността на
топлопроводите и прилежащите им уредби
и съоръжения към преносните мрежи, и
подготвя предложение за решение на комисията по тези предложения;“
в) букви „п“ и „р“ се изменят така:
„п) разработва методики за определяне
на допустимите технологични разходи на
елек т ри ческа енерг и я п ри п роизводст во,
пренос и разпределение на електрическа
енергия, както и за определяне на допустимите технологични разходи на топлинна
енергия при производство и пренос;
р) ана лизи ра п редложени я та на енер гийните предприятия, извършва проверка
и предлага на комиси ята определ яне на
конкретните допустими размери на технологични разходи на електрическа енергия
при производство, пренос и разпределение
на електрическа енергия, както и допустимите размери на технологичните разходи
на топлинна енергия при производство и
пренос съгласно съответните методики;“
г) създават се букви „т“ и „у“:
„т) анализира предложените от енергийни те п редп ри я т и я п рави ла за работа на
оператора на мрежата и за изпълнение на
услугите, при необходимост прави предложения за изменението им, подготвя документи
за одобряването им;
у) изчислява конкретния размер на дължимите такси по ЗЕ.“
3. В т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) извършва периодични и извънредни
проверки по спазване на условията по издадените лицензии, ЗЕ и подзаконовите актове
по прилагането му, правилата за търговия
с електрическа енергия, задълженията за
п р едо с т а вя не на до с т ъп до м р еж и т е за
пренос и разпределение на електрическа
енергия, задълженията за предоставяне на
достъп до мрежите за пренос на топлинна
енергия, техническите правила на мрежите,
прилагането на утвърдените и определените
от комисията цени, условията и правилата за
снабдяване на потребителите с електрическа
и топлинна енергия, включително нормите
за качество на услугите;“.
4. В т. 5 буква „а“ се изменя така:
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„а) извърш ва необход и м и т е п роверк и
и подготвя издаването на сертификати на
производителите на електрическа енергия за
произхода на стоката електрическа енергия,
произведена от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин, и зелени
сертификати на производители на електрическа енергия, използващи възобновяеми
енергийни източници, и на производителите
на електрическа енергия, произведена по
комбиниран начин;“.
§ 5. В чл. 24, т. 1 се създава буква „т“:
„т) изчислява конкретния размер на дължимите такси по ЗЕ;“.
§ 6. Член 25 се отменя.
§ 7. В чл. 25а, т. 1 се създава буква „з“:
„з) изчислява конкретния размер на дължимите такси по ЗРВКУ;“.
§ 8. Приложението към чл. 12, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 12, ал. 2
Численост на персона ла в организационните структу ри и административните звена на
Държавната комиси я за енергийно и водно
регулиране – 128 щатни бройки
Председател
1
Членове на комисията
6
Главен секретар
1
Вътрешен одитор
1
Служител по сигу рността
на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
21
в т.ч.:
дирекция „Административно обслужване и финансово-стопанска дейност“
11
дирекция „Информационно обслужване и човешки ресу рси“
10
Специализирана администрация
96
в т.ч.:
Главна дирекция „Разглеж дане
на жалби и решаване на спорове“
21
дирекция „Правна“
12
дирекция „Икономически анализи
и регулаторен одит“
12
дирекция „Регулиране и контрол – Електроенергетика и Топлоенергетика“
22
дирекция „Регулиране и контрол –
Природен газ“
13
дирекция „Регулиране и контрол – Водоснабдителни и канализационни услуги“
16“.
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Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
13662

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за одобряване финансирането на проекти,
свързани с изп ъ лнението на неотлож ни
мерки за 2012 г. за присъединяването на
Ре п у б л и к а Б ъ л г ар и я к ъм Ше н г е н с ко т о
пространство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването
на Република България към Шенгенското
пространство, на обща стойност 15 млн. лв.
съгласно приложението.
(2) Средствата за изпълнението на проектите по ал. 1 да се осигурят за сметка
на предвидените средства по централния
бюджет за 2012 г.
Ч л . 2 . М и н ис т ър ът н а фи н а нс и т е по
предложение на съответните разпоредители
с бюджетни кредити да извършва текущо
компенсирани промени между централния
бюджет и бюджетите на Министерския съвет
и на Министерството на вътрешните работи
за 2012 г. на базата на действително извършените разходи до размера на средствата
по чл. 1, ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се въ зла га на м инис т ъра на фина нси т е,
министъра на вътрешните работи и главния
секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Дейност

Отговорно
ведомство

1. Довършване изг ра ж данет о на п у нк т за временно бази ране на
хеликоп т ери на запа дната су хоп ът на г раница.

МВР

510 000

2. Довършване ремонта на административна сграда на специализиран
отряд за въздушно наблюдение (СОВН) в София. Доставка на обзавеждане.

МВР

114 092

3. Довършване изграждането на съвместен контактен център между
Република България и Република Сърбия за полицейско и митническо сътрудничество на Граничния контролно-пропускателен пункт
(ГКПП) – Калотина. Доставка на обзавеждане.

МВР

221 083

4. Осигуряване на специално облекло за състава на СОВН за защита
от хипотермия.

МВР

35 0 0 0

5. Довършване на дейностите по повишаване нивото на сигурност в
резервния компютърно-комуникационен център (РККЦ) и надеждността
на информационните технологии (ИТ), на средата, в която функционират и се експлоатират НШИС и автоматизираната информационна
система „Граничен контрол“ (АИС – ГК). Разши рение на системи те
за п убли чен част ен к люч (PK I).

МВР

1 355 715

6. Доставка на резервни части, инструменти, наземно оборудване за
хеликоптери AW-109 Е и АW-139.

МВР

630 0 0 0

7. Обучение на пилоти и служители – инженерно-технически състав
(ИТС) (16 пилоти и 25 служители ИТС).

МВР

3 000 000

9. Доставка на мобилна горивозарядна система за пунктовете за временно базиране и допълващо техническо оборудване.

МВР

337 777

10. Доставка на две станц ии за зареж дане на съдове под на л ягане.

МВР

12 672

11. Довършване ремонта на две стационарни и 7 мобилни термовизионни системи „Терма“.

МВР

695 010

12. Осигуряване на хардуерни и софтуерни средства за резервиране на
връзките към мрежите SISNET и sTESTA, както и на защитен достъп
от вътрешната мрежа за пренос на данни (МПД) на МВР до външни
мрежи.

МВР

1 496 348

13. Довършване на дейностите по осигуряване на допълнителен хардуер
и софтуер за главния компютърно-комуникационен център (ГККЦ) и
РККЦ с цел резервиране на НШИС и изграждане на среда за обучение
с тестови версии на НШИС и АИС – ГК.

МВР

1 157 180

14. Довършване на дейностите по осигуряване обработката на потоци
от данни и документи, свързани с обекти на ШИС, съгласно Шенгенското споразумение.

МВР

498 390

15. Солидарни годишни вноски за функционирането на Националната
шенгенска информационна система (НШИС).

МВР

40 0 0 0 0

16. Довършване на дейностите по осигуряване на резервни комуникационни канали. Оценка на нуждите от повишаване скоростта на
информационния обмен с граничните полицейски участъци (ГПУ) и
ГКПП и актуализиране на съществуващите.

МВР

195 360

17. Доставка на хардуер за изграждане на система за видеоконферентна
връзка в Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

МВР

30 0 0 0

18. Провлачване (транспортиране) на ГПК проект Р-157 „Созопол“ от
пристанище Констанца в Румъния до пристанище Русе.

МВР

14 0 0 0

8. Докуване на 8 граничнополицейски кораба (ГПК).

Стойност
(в лв.)
с ДДС

96 0 0 0

С Т Р.
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Дейност

Отговорно
ведомство

Стойност
(в лв.)
с ДДС

19. Осигуряване на лиценз за антивирусен софтуер NOD 32 за антивирусна защитна мрежа за ГДГП.

МВР

10 0 0 0

20. Доставка на технически средства и консумативи за ремонт на периметрова система EMIDS.

МВР

46 0 0 0

21. Доставка на мобилни комплекти за проверка на документи.

МВР

20 0 0 0

22. Доставка на леководолазно имущество и оборудване за ГПК.

МВР

43 0 0 0

23. Изг ра ж данет о на п у нк т за временно бази ране на хеликоп тери
на морската г раница.

МВР

1 245 0 0 0

24. Изграждане на отоплителна инсталация на административната
сграда на ГПУ – Видин (авариен ремонт на отоплителна инсталация
на сграден фонд на ГПУ – Видин).

МВР

30 0 0 0

25. Асфалтиране на 6800 кв. м и поставяне на маркировка на пътните Областният
платна на ГКПП – Връшка чука.
управител на
област Видин

139 810

26. Ремонт на санитарен възел за лица, на които е отказано влизане в Областният
страната, на ГКПП – Връшка чука.
управител на
област Видин

4648

27. Дос та вк а на нови и ремон т на с ъщес т ву ва щ и бариери на Областният
ГКПП – Връшка чука.
управител на
област Видин

16 980

28. Освобождаване на района на ГКПП – Връшка чука, от неизполз- Областният
ваеми обекти.
управител на
област Видин

3240

29. Доставка и монтаж на два контейнера за оборудване и обзавеждане Областният
на автоматизирани работни места (АРМ) и инфраструктурно осигуряване управител на
на сградни и телекомуникационни инсталации на ГКПП – Връшка чука. област Видин

17 280

30. Преместване на 4 АРМ на ГКПП – Връшка чука.

Областният
управител на
област Видин

17 721

31. Ремонтни дейности на административната сграда на ГКПП – Връшка Областният
чука.
управител на
област Видин

7453

32. Доставка и монтаж на 4 светофарни уредби на ГКПП – Връшка чука.

Областният
управител на
област Видин

4320

33. Изграж дане на допълнителна козирка на пътните платна на Областният
ГКПП – Връшка чука.
управител на
област Видин

65 400

34. Довършване изграждането на тристранен контактен център меж- Областният
ду Република България, Република Гърция и Република Турция на управител на
ГКПП – Капитан Андреево. Доставка на обзавеждане.
област
Хасково

500 000

35. Зак у п у ване на ета ж о т сг ра да в с. Грамат иково, общ ина Ма лко
Търново, за н у ж ди т е на Г П У – Ма лко Търново.

МВР

60 000

36. Ремон т и обзавеж дане на ета ж о т сг ра да в с. Грамат иково,
общ ина Ма лко Търново.

МВР

150 0 0 0

37. Доизграждане на ограда за о тдел яне на зоната на Г К ПП – Ол- Областният
томанц и, и за раздел яне на вход ящ и и изход ящ и т расета.
управител на
област Кюстендил

10 000

38. Ремон т на кози рката на д кабини т е за извършване на г рани чни Областният
п роверк и на Г К ПП – Брегово.
управител на
област Видин

33 000
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ведомство

Стойност
(в лв.)
с ДДС

39. Ремон т на сани тарно помещение, п редназначено за п ремина- Областният
ващ и т е п рез зоната на Г К ПП – Брегово, п ът ниц и.
управител на
област Видин

5000

40. Ремон т и асфа л т и ране на п ът на наст и лка – 180 0 к в.м. Ремон т Областният
на същест ву ващ и т е т ро т оарни п лат на и обособяване на пешеходна управител на
зона на Г К ПП – Брегово.
област Видин

78 000

41. Изг ра ж дане на 10 0 м ог ра ж дение за физи ческ и о тделени вхо - Областният
д ящ и и изход ящ и по т оц и на Г К ПП – Брегово.
управител на
област Видин

7000

42. Изг ра ж дане на помещени я за лицата, на кои то е о т казано Областният
влизане в ст раната (мод улен кон т ейнер – две помещени я и сани- управител на
тарен въ зел) на Г К ПП – Брегово.
област Видин

22 000

43. Ремон т на същест ву ващ и т е бариери за кон т рол на п ът нико- Областният
по тока на Г К ПП – Брегово.
управител на
област Видин

7000

44. Доставка и мон та ж на свет офарни у редби на Г К ПП – Брегово.

Областният
управител на
област Видин

3000

45. Освобож даване на района на Г К ПП – Брегово, о т неизполз- Областният
ваеми п ремест ваеми обек т и.
управител на
област Видин

2700

46. Изграждане на нова ограда на зоната за граничен контрол и ук- Областният
репване ската на трасе „Излизащи“ МПС на ГКПП – Малко Търново. управител на
област Бургас

543 000

47. Частична подмяна на канализацията за отпадни води в админи- Областният
стративната сграда на ГКПП – Малко Търново, и в салона за преми- управител на
наващи пътници.
област Бургас

14 000

48. Изграждане на хале за ЩМП на леки автомобили на ГКПП – Мал- Областният
ко Търново.
управител на
област Бургас

90 000

49. Инженерно-геоложко проучване за уточняване на необходимите Областният
укрепителни и отводнителни мероприятия на образувалото се свлачище управител на
преди зоната за граничен контрол от страна на Рeпублика България област Бургас
на ГКПП – Малко Търново.

30 000

50. Доставка на офис обзавеждане за залата за обработка на премина- Областният
ващи пътници на ГКПП – Малко Търново.
управител на
област Бургас

12 000

51. Ремонт на трасе „Изход“ за леки автомобили и автобуси и на трасе Областният
„Изход“ за товарни автомобили на ГКПП – Калотина.
управител на
Софийска област

475 750

52. Ремонт на трасе „Вход“ за леки автомобили и автобуси и на трасе Областният
„Вход“ за товарни автомобили на ГКПП – Калотина.
управител на
Софийска област

109 711

53. Ремонт на работни помещения в административна сграда на
ГКПП – Калотина.

МВР

50 000

54. Ремонт на покривна хидроизолация на административна сграда на
Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе.

МВР

35 000

55. Ремонт на сграден фонд на група за охрана на патрулна база Лесово при ГПУ – Елхово (пункт за първоначално приемане на бежанци).

МВР

100 000

56. Ремонт на стационарни системи за контрол „АТИКА“.

МВР

Общо
13663

193 360
15 000 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които
се събират от Комисията за регулиране на
съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране
на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза
в сила от 1 януари 2012 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА

за таксите, които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията за 2012 г. по
Закона за електронните съобщения
Чл. 1. Размерът на еднократната административна такса за издаване на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс и на годишната такса за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс се
диференцира по зони, както следва:
1. според териториалния обхват, отразен в
разрешението:
Зона
I

II
III
IV

За дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2
според териториалния обхват
Зоната на обслужване е част от територията на страната, която не включва
изцяло или частично нито един от
градовете в зони II и III
Зоната на обслужване включва изцяло
или частично Варна, Бургас или Русе
Зоната на обслужване включва изцяло
или частично София или Пловдив
С национален обхват

ВЕСТНИК
№
по
ред
1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

2. според броя на регистрираните жители:
Зона

За дейностите по чл. 2, ал. 6 и чл. 6
според броя на жителите

I
II
III
IV
V
VI

до 6000
до 30 000
до 100 000
до 500 000
до 2 000 000
над 2 000 000 или с национален обхват

Чл. 2. (1) За издаване на разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа се събира еднократна
административна такса, както следва:

3.1.
3.2.
3.3.
4.

5.

БРОЙ 107
Вид мрежа/услуга

Мрежи за пренос и/или разп рос т ра нен ие на ра д ио - и
телевизионни програми чрез
технология:
наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване – за
всяка станция
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване – DVBТ – за вся к а ед ночес т о т на
мрежа
на зем но ра д иора зп р ъ ск ване в УКВ обхвата – за всяка
станция
наземно цифрово радиоразпръскване – T-DAB – за всяка едночестотна мрежа
на зем но а на лог ово ра д ио разпръскване в ДВ, СВ и КВ
обхвати – за всяка станция
наземно цифрово радиоразпръскване – DRM – за всяка
станция
Електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба
за собствени нужди, аналогови
или цифрови, с изключение
на мрежи TETR A, за всеки
симплексен радиоканал в зона
на обслужване с максимален
размер:
до 2 км
до 20 км
до 50 км
до 120 км поне за една радиостанция на надморска височина над 1000 м
с национален обхват
Електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова
радиослужба или от подвижнаспътникова радиослужба – за
всяка земна станция, според
диаметъра на антената:
под 2,0 м
от 2,0 до 3,6 м
над 3,6 м
Е л ек т р он н и с ъ о б щ и т е л н и
мрежи от неподвижната рад иосл у жба о т ви да „т оч к а
към точка“ – за всеки СВЧ
предавател
Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация
за осигуряване безопасността
на корабоплаването

Такса
(в лв.)

2000
6000

1000
5500
1500
3000

200
400
500
700
1900

800
1200
2000
250

24 000

БРОЙ 107
№
по
ред
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

ДЪРЖАВЕН
Вид мрежа/услуга

Такса
(в лв.)

Елек т ронна съобщителна
мрежа за морско търсене и
спасяване и разпространение
на т ек у ща и нформа ц и я за
осигуряване безопасността на
корабоплаването
Електронна съобщителна мрежа от радиослужбите въздушна
подви ж на, ра диолокаци я и
радионавигация за управление
на въздушното движение и
осигуряване на аеронавигационното обслужване на полетите на гражданското въздушно
пространство
Електронна съобщителна мрежа за търсене и спасяване и
разпространение на текуща
информация за осигуряване
безопасността на въздухоплаването

12 000

Позиция на геостационарна
орбита, определена за Република България
Електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба
TETRA за собствени нужди, за
всеки симплексен радиочестотен канал в зона на обслужване
до 50 км
Мо б и л н а н а з е м н а м р е ж а
GSM – R
Метеорен радар за изследователски цели
Интегрирана мобилна спътникова система

10 000

№ по
ред

Вид
мрежа/
услуга

12 000

12 000

5000

24 000
500
5000

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

(2) Таксите по ал. 1 се събират, както следва:
1. за радио- и телевизионни станции по
ал. 1, т. 1.1 и 1.3, разположени в рамките на
20-километровата погранична зона, включително тези по Черноморското крайбрежие – с
намаление 20 на сто;
2. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на лечебните заведения по
смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения – с намаление 90 на сто, но не помалко от 100 лв.;
3. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на държавните предприятия,
на които със закон е възложено управление
на системите за контрол и безопасност на движението, финансирани от държавния бюджет,
когато радиостанциите и радиомрежите са
предназначени за осигуряване на сигурност и
безопасност на движението с цел съхраняване
на живота и здравето на хората – с намаление
50 на сто, но не по-малко от 100 лв.
(3) Таксата по ал. 1, т. 2 е определена за
ширина на честотната лента на симплексните
канали 12,5 kHz. За ширина на канала 25 kHz
таксата се увеличава два пъти. За ширина на
канала под 12,5 kHz таксата по ал. 1 се намалява с 30 на сто.
(4) Таксата по ал. 1, т. 10 е определена за
ширина на честотната лента на симплексните
канали 25 kHz. За ширина на канала 12,5 kHz
таксата се намалява два пъти.
(5) Условието по ал. 1, т. 2.4 за надморска
височина над 1000 м не се прилага за населени
места, разположени на надморска височина
над 1000 м.
(6) За издаване на разрешения за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа се събира еднократна
административна такса във връзка с чл. 1, т. 2,
както следва:
Такса (в лв.)

зона
І

зона
ІІ

зона
ІІІ

зона
ІV

зона
V

зона
VІ

1.

Електронни съобщителни мрежи за широколентов безжичен достъп
(BWA) в обхват 3 GHz,
за заемана честотна лента 1 MHz

600

3000

10 000

26 000

50 000

100 000

2.

Електронни съобщителни мрежи за неподвижен
безжичен достъп (FWA)
в обхват 26 GHz, за заемана честотна лента
1 MHz

30

60

130

470

890

1600
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(7) За издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни
мрежи с национален обхват се събира еднократна административна такса в размер, определен по
формулата:
Р=Пх

2

 ЧЛ с

х ЕЦ с ,

с1

където:
Р е размерът на еднократна административна такса;
П – продължителността на разрешението в години;
ЧЛ – предоставената с разрешението радиочестотна лента в Hz/kHz;
ЕЦ – единичната цена на 1 Hz/kHz по чл. 4;
С – броят на използваните честотни обхвати по чл. 4.
(8) За издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа
се събира еднократна административна такса, както следва:
№ по
ред

Вид мрежа/услуга

Такса
(в лв.)

1.

Мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга

18 000

2.

Мрежи, достъпът до които се осъществява чрез номера от Националния номерационен план (ННП)

2.1.

Мрежи, предоставящи услугата избор на оператор

8000

2.2.

Мрежи, предоставящи услугата достъп до интернет

2000

(9) За издаване на временни разрешения еднократната административна такса е в размер 500 лв.
Чл. 3. (1) При провеждане на търг за издаване на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс окончателната тръжна цена включва еднократната такса за издаване
на разрешение. В този случай еднократната административна такса по чл. 2 не се заплаща.
(2) Началната тръжна цена се определя от Комисията за регулиране на съобщенията, като не
може да бъде в размер, по-малък от еднократната такса за издаване на разрешение за ползване
на съответния индивидуално определен ограничен ресурс.
Чл. 4. При предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на предприятия с издадени
разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни мрежи се събира
допълнителна еднократна административна такса за дейностите по чл. 2, ал. 7 в зависимост от
времето, през което ще се използва предоставеният допълнителен ограничен ресурс – радиочестотен спектър – до изтичане срока на разрешението:
№ по
ред

Обществени мобилни наземни мрежи

Такса
(в лв.)

1.

в обхват 420 MHz, с изключение на мрежи по т. 6 – за всеки 1 Hz за всяка
една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

0,23

2.

в обхват 460 MHz, с изключение на мрежи по т. 6 – за всеки 1 Hz за всяка
една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

0,23

3.

в обхват 900 MHz – за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

0,25

4.

в обхват 1800 MHz – за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

0,19

5.

в обхват 2 GHz – за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва,
от срока на разрешението

0,11

6.

PAMR, включително TETRA – за всеки 1 kHz за всяка една година, за
която ще се ползва, от срока на разрешението

3,00

Чл. 5. (1) За осигуряване на дейностите по регулиране от предприятията се събира административна годишна такса за контрол, определена като процент от годишните брутни приходи от цялата
им дейност по предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги без включен данък
върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия
за взаимно свързване на мрежи и достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и
разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми.
(2) За предприятия по ал. 1 с годишни брутни приходи над 100 000 лв. годишната такса по
ал. 1 е в размер 0,2 на сто.
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(3) За предприятия по ал. 1 с годишни брутни приходи под 100 000 лв. годишната такса по
ал. 1 е в размер 0 на сто.
(4) За осъществяване на електронни съобщения чрез интегрирана мобилна спътникова система
годишната такса по ал. 1 се определя като процент от годишните брутни приходи от дейността на
територията на Република България при условията на ал. 2 и 3.
Чл. 6. (1) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи се събира годишна такса, както следва:
№
по
ред

Вид мрежа/услуга

Такса (в лв.)
зона
I

зона
II

зона
III

зона
IV

зона
V

зона
VI

1.

Мрежи за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни
програми по технология:

1.1.

наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване – за всяка станция
и разрешена мощност на изхода на
предавателя:

1.1.1.

до 30 W включително

200

500

750

–

–

–

1.1.2.

до 300 W включително

400

1000

2000

5000

–

–

1.1.3.

до 1500 W включително

–

–

10 000

15 000

20 000

–

1.1.4.

над 1500 W

–

–

20 000

30 000

40 000

60 000

1.2.

наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване – DVB – Т – за всяка
едночестотна мрежа

–

–

12 000

20 000

38 000

60 000

1.3.

наземно аналогово радиоразпръск-ване в УКВ обхвата – за всяка станция
и разрешена мощност на изхода на
предавателя:

1.3.1.

до 50 W включително

50

125

200

500

750

–

1.3.2.

до 100 W включително

100

250

400

1000

1500

–

1.3.3.

до 200 W включително

125

290

490

1250

1875

–

1.3.4.

до 300 W включително

150

580

1500

2250

–

1.3.5.

до 400 W включително

175

370

670

1750

2625

–

1.3.6.

до 500 W включително

200

400

750

2000

3000

1.3.7.

до 600 W включително

–

500

1200

2500

3750

11 000

1.3.8.

до 700 W включително

–

600

1650

3000

4500

12 000

1.3.9.

до 800 W включително

–

700

2100

3500

5250

13 000

1.3.10. до 900 W включително

–

800

2550

4000

6000

14 000

1.3.11. до 1000 W включително

–

1000

3000

5000

7000

15 000

1.3.12. до 1100 W включително

–

–

3200

5250

7800

16 000

1.3.13. до 1200 W включително

–

–

3400

5500

8600

17 000

1.3.14. до 1300 W включително

–

–

3600

5750

9400

18 000

1.3.15. до 1400 W включително

–

–

3800

6000

10 200

19 000

1.3.16. до 1500 W включително

–

–

4000

6250

11 000

20 000

330
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1.3.17. над 1500 W включително
1.4.

ВЕСТНИК

наземно цифрово радиоразпръскване – T – DAB – за всяка едночестотна мрежа

БРОЙ 107
Такса (в лв.)

зона
I

зона
II

зона
III

зона
IV

зона
V

зона
VI

–

–

5000

7500

15 000

25 000

–

–

3500

6800

15 000

25 000

2.

Електронни съобщителни мрежи от
подвижна радиослужба за собствени
нужди, аналогови или цифрови, с
изключение на мрежи TETR A, за
всеки симплексен радиоканал в зона
на обслужване с максимален размер:

2.1.

до 2 км

100

170

250

2.2.

до 20 км

200

300

400

2.3.

до 50 км

300

400

580

2.4.

до 120 км поне за една радиостанция
на надморска височина над 1000 м

580

650

750

2.5.

с национален обхват

3.

Електронни съобщителни мрежи
за широколентов безжичен достъп
(BWA) в обхват 3 GHz, за заемана
честотна лента 1 MHz

4.

Електронни съобщителни мрежи за
неподвижен безжичен достъп (FWA)
в обхват 26 GHz, за заемана честотна
лента 1 MHz

3000
80

240

400

800

1600

4000

10

25

45

85

175

425

5.

Електронна съобщителна мрежа от
радиослужбите въздушна подвижна,
радиолокация и радионавигация за
управление на въздушното движение
и осигуряване на аеронавигационно
обслужване на полетите на гражданското въздушно пространство

90 000

6.

Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и
спасяване и разпрост ранение на
текуща информация за осигуряване
безопасността на корабоплаването

12 000

7.

Елек т ронна съобщителна мрежа
за морско търсене и спасяване и
разпространение на текуща инфор
мация за осигуряване безопасността
на корабоплаването

6000

8.

Елек т ронна съобщителна мрежа
за търсене и спасяване и разпространение на текуща информация
за осигу ряване безопасност та на
въздухоп лаването

6000

БРОЙ 107
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Такса (в лв.)

зона
I

зона
II

зона
III

зона
IV

зона
V

зона
VI

9.

Електронна съобщителна мрежа от
подвижна радиослужба TETR A за
собствени нужди, за всеки симплексен радиочестотен канал в зона на
обслужване до 50 км

3500

10.

Позиции на геостационарната орбита,
определени за Република България, за
всеки транспондер, заемащ честотна
лента до 40 MHz

4000

(2) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи в ДВ, СВ и КВ
обхвати в зависимост от разрешената мощност на изхода на предавателя се събира годишна такса,
както следва:
№ по ред

1.

Мощност
(в kW)

ДВ, СВ и КВ
(зона на обслужване за
територията
на Република
България)
(в лв.)

КВ (зона на
обслужване
извън тери
торията на
Република
България)
(в лв.)

КВ за наземно
цифрово радиоразпръскване – технология
DRM
(в лв.)

СВ за наземно цифрово радиоразпръскване – технология DRM
(в лв.)

до 10

1000

500

1000

1500

2.

до 30

1500

1000

2000

3000

3.

до 100

3000

1500

4000

6000

4.

над 100

5000

2000

10 000

15 000

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се събират с намаление, както следва:
1. за национални мрежи за разпространение
на радио- и телевизионни програми в зависимост от покритието по население:
а) покритие над 65 на сто – с 20 на сто;
б) покритие над 75 на сто – с 30 на сто;
в) покритие над 85 на сто – с 40 на сто;
г) покритие над 90 на сто – с 50 на сто;
2. за радио- и телевизионни станции по ал. 1,
т. 1, разположени в 20-километровата погранична зона, включително тези по Черноморското
крайбрежие – с 20 на сто;
3. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1, т. 2
за нуждите на лечебните заведения по смисъла
на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – с 90 на сто, но не по-малко от 100 лв.;
4. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на държавните предприятия, на
които със закон е възложено управление на
системите за контрол и безопасност на движението, финансирани от държавния бюджет,
когато радиостанциите и радиомрежите са
предназначени за осигуряване на сигурност и
безопасност на движението с цел съхраняване
на живота и здравето на хората – с намаление
50 на сто, но не по-малко от 100 лв.;
5. за радиопредаватели, работещи в обхватите на дълги, средни и къси вълни по ал. 2 и
използвани за собствени нужди, в зависимост
от разрешената мощност на изхода на предавателя – с 50 на сто.

(4) Намаленията по ал. 3, т. 1 и 2 се ползват
едновременно.
(5) Таксата по ал. 1, т. 2 е за ширина на
радиочестотната лента на симплексните канали
12,5 kHz. За ширина на канала 25 kHz таксата
се увеличава 2,5 пъти. За ширина на канала
под 12,5 kHz таксата по ал. 1, т. 2 се намалява
с 30 на сто.
(6) Таксата по ал. 1, т. 9 е за ширина на
радиоканала 25 kHz. За ширина на канала 12,5
kHz таксата се намалява 2 пъти.
(7) За мрежите по ал. 1, т. 2 за обхват 160
MHz, за зони II, III и ІV съгласно чл. 1, т. 1
таксата се увеличава с 35 на сто. За обхват 80
MHz таксите за всички зони се намаляват с
25 на сто.
(8) Условието за надморска височина над
1000 м за мрежите по ал. 1, т. 2.4 не се прилага
за населени места, разположени на надморска
височина над 1000 м.
(9) Таксата за временно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс е
пропорционална на времето, за което се издава
разрешението, и е в размер 0,50 лв. за 1 MHz
на ден, но не по-малко от 100 лв.
Чл. 7. (1) За ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи
се събира годишна такса според заеманата
честотна лента, както следва:
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За осъществяване на електронни съобщения чрез

Такса
за 1 MHz
(в лв.)

1.

Електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба или подвижна-спътникова радиослужба

400

2.

Обществени мобилни наземни мрежи

2.1.

в обхват 420 MHz, с изключение на мрежи по т. 2.5

2.2.

в обхват 460 MHz, с изключение на мрежи по т. 2.5

90 000

2.3.

в обхват 900 MHz или в обхват 1800 MHz

100 000

2.4.

в обхват 2 GHz

100 000

2.5.

PAMR, включително TETRA

80 000

3.

Електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида
„точка – точка“ – за 1 км, за работна честота:

3.1.

до 10 GHz

4

3.2.

до 35 GHz

3

3.3.

над 35 GHz

2

45 000

(2) Размерът на таксата по ал. 1, т. 1 при лента, различна от 1 МHz, се определя пропорционално на разрешената честотна лента, но не по-малко от 20 на сто от таксата по ал. 1, т. 1.
(3) Таксата по ал. 1, т. 3 не може да бъде по-малка от 100 лв.
(4) Размерът на таксата по ал. 1, т. 3 за участък с дължина до 10 км е не по-малък от размера
на таксата за участък с дължина 10 км, когато честотата е до 10 GHz. При честоти между 10 GHz
и 35 GHz размерът на таксата за участък с дължина до 5 км е не по-малък от размера на таксата
за участък с дължина 5 км. При честоти над 35 GHz размерът на таксата за участък с дължина
до 1 км е не по-малък от размера на таксата за участък с дължина 1 км.
(5) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа GSM – R се събира годишна
такса за 1 MHz в размер 2500 лв. за всяка административна област на територията на Република
България, за която е предоставен ограниченият ресурс.
(6) Годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез метеорен радар за изследователски
цели е 200 лв.
(7) Годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез интегрирана мобилна спътникова
система за 2х15 MHz в обхват 2 GHz е 500 000 лв.
(8) Таксата за временно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс е пропорционална на времето, за което се издава разрешението, и е в размер 0,50 лв. за 1 MHz на ден, но
не по-малко от 100 лв.
Чл. 8. (1) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на електронни съобщения се събира годишна такса, както следва:
№
по
ред

За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

Такса
(в лв.)

1.

За един национално значим номер с 8-цифрена дължина

0,24

2.

За номер от предоставен блок от 10 000 000 национално значими номера
с 9-цифрена дължина

0,16

3.

За номер от предоставен блок от 1 000 000 или 100 000 национално
значими номера с 9-цифрена дължина

0,16

4.

За номер след код „700“

1,60

5.

За номер след код „800“

1,60

6.

За номер след код „90”

4

7.

За национално значим номер за достъп до услугата комутируем достъп
до интернет:

7.1.

за номер с формат 13АХ

2500

7.2.

за номер с формат 13АХY

500

7.3.

за номер с формат 13АХYZ

50
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

Такса
(в лв.)

За номер за достъп до телефонни справочни услуги 118ХY
За код за избор на оператор
За код на мобилна мрежа (MNC) или (Т)MNC)
За международен код за идентификация на мрежата за предаване на
данни (DNIC)
За един национален телексен номер
За международен код на точка за сигнализация (ISPC)
За национален код на точка за сигнализация (NSPC)

2500
2400
1000
1000
500
500
50

(2) За фиксирани телефонни мрежи, при които не е достигната максимална дължина на национално значимия номер, таксата по ал. 1, т. 1 се намалява с 10 на сто.
(3) За номерата от неизползваните милионни групи таксата по ал. 1, т. 2 се намалява с 50 на сто.
(4) При първоначално предоставяне на номера и адреси таксата за предоставените номера и
адреси се намалява с 50 на сто за първите 6 месеца считано от датата на издаване на разрешението.
(5) За резервирани номера таксата по чл. 8, ал. 1, т. 1 се намалява с 80 на сто за периода, за
който се резервират.
(6) За националните номера за достъп до услуги за осъществяване на „спешни повиквания“, за
единния европейски телефонен номер за спешни повиквания „112“ и за европейските хармонизирани номера от обхват „116“ за услуги от обществено значение не се събира такса.
(7) За предоставяне на код за избор на оператор по избор на заявителя или за промяна на предоставен код за избор на оператор по избор на оператора, в случай че поисканият код е свободен,
се събира еднократна такса в размер 7500 лв.
Чл. 9. (1) За извършване на административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията се събира еднократна такса, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
12.3.

Вид дейност
За провеждане на изпит за радиолюбител
За издаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител
За преиздаване на документ за правоспособност на радиолюбители
За издаване на:
хармонизирано радиолюбителско свидетелство (НАRЕС) на български,
английски, немски и френски език
СЕРТ лицензия на радиолюбител на български, английски, немски
и френски език
За издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33,
ал. 1, т. 1 ЗЕС, в случай че предприятието не е вписано служебно
от комисията
За разглеждане на заявление за издаване на разрешение
За разглеждане на заявление за изменение и/или допълнение на
разрешение
За разглеждане на заявление за прехвърляне на разрешение
За разглеждане на заявление за промяна на срока на действие на
разрешението
За издаване дубликат на документи, издадени от комисията:
за първа страница
за всяка следваща страница
За издаване на копие от документи:
за първа страница
за всяка следваща страница
За предоставяне на комплект конкурсни/тръжни книжа и документи
за участие в конкурс/търг:
за осъществяване на електронни съобщения с национален обхват
за осъществяване на електронни съобщения в зони V и VI по брой
жители
за осъществяване на електронни съобщения в зона IV по брой жители

Такса
(в лв.)
20
8
5
20
20
15
80
50
45
30

5
0,50
2
0,20

4000
1500
800

С Т Р.
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№ по
ред
12.4.
13.
14.
14.1.
14.2.
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ВЕСТНИК

Вид дейност
за осъществяване на електронни съобщения в зони I – III по брой
жители
За разглеждане на искане по чл. 56 ЗЕС
За предоставяне на копие от технически документ, включително на
международна организация, когато това е регламентирано:
– на електронен носител
– допълнително за всеки 1 кB
на хартиен носител:
– за първа страница
– за всяка следваща страница

БРОЙ 107
Такса
(в лв.)
300
900

5
0,03
5
0,50

(2) Лицата с увреждания и инвалидите са освободени от заплащане на такси по ал. 1, т. 1 – 4.
Чл. 10. (1) При изменение на разрешение за ползване на ограничен ресурс по искане на предприятието се събира еднократна такса според вида електронна съобщителна мрежа и/или услуга,
както следва:
№ по ред

Вид дейност

Такса
(в лв.)

1.

За изменение на идентификационни данни, за всяко разрешение

30

2.

За промяна на срока на действие на разрешението

30

3.

За прехвърляне на разрешение

350

(2) За изменение на технически характеристики на мрежи се събира такса според вида на
изменението, както следва:
1. без ново честотно планиране – такса в
размер 100 лв.;
2. с ново честотно планиране (изменение на
честота, честотна лента, точка на излъчване, мощност, антенна система, както и при предоставяне
на допълнителен честотен ресурс за електронни
съобщителни мрежи по чл. 2, ал. 1 и 6 – такса в
размер на еднократната административна такса
по чл. 2, ал. 1 и 6; за електронни съобщителни
мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба
или от подвижна-спътникова радиослужба, когато
се изменя честотният ресурс от същия спътник, за
който дадена станция има издадено разрешение,
таксата е в размер 20 на сто от таксата по чл. 2,
ал. 1, т. 3; в този случай такса по т. 1 не се дължи.
(3) При изменение и/или допълнение на разрешение по искане на предприятие за дейностите
по чл. 2, ал. 7, с изключение на случаите по
чл. 4, се събира такса в размер 360 лв.
(4) При изменение и/или допълнение на
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, се събира
такса в размер 100 лв.
Чл. 11. (1) При изменение и допълнение на
разрешение по реда на чл. 115, ал. 1 ЗЕС такса
не се събира.
(2) Таксите по чл. 2, 3 и 10 се дължат от
издаване на съответния акт или документ.
(3) Таксите по чл. 9 се заплащат при предявяване на искането.
Чл. 12. (1) Таксата по чл. 5 се заплаща на
тримесечни вноски до 15-о число на месеца,
следващ тримесечието, за което се дължат.
(2) Вноската за четвъртото тримесечие е
изравнителна и се заплаща до 15 дни след

срока, определен в Закона за счетоводството
за изготвяне на годишния финансов отчет.
Внесените през годината вноски се изравняват
въз основа на предоставено от предприятието
копие от годишен финансов отчет заедно с
приложенията към него.
(3) Предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, водят самостоятелна аналитична
отчетност за приходите си от тази дейност, както
и за разходите по чл. 5 и ги записват отделно в
справка към отчета за приходите и разходите.
Чл. 13. (1) Таксата по чл. 6 – 8 се заплаща на
4 равни вноски до края на месеца, предхождащ
тримесечието.
(2) По искане на предприятието таксата по
ал. 1 може да бъде заплатена до края на първото
тримесечие на текущата година. В този случай
таксата се заплаща с отстъпка 5 на сто.
(3) Таксите за ограничен ресурс при издаване
на временно разрешение по чл. 6 – 8 се заплащат еднократно в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за издаденото временно
разрешение.
Чл. 14. (1) Дължимите такси се превеждат
по банков път по сметка на Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното
нареждане.
Чл. 15. Недължимо платени такси се връщат
по искане на заинтересуваната страна.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема на
основание чл. 147, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.
13664
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на финансите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България, от една страна, и Европейската
организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ), от друга страна,
относно начисляване на данък върху добавената стойност от ЕВРОКОНТРОЛ от името
на Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“ (ДП РВД) за услуги по
аеронавигационно обслужване при прелитане,
фактурирани като „пътни такси“
(Одобрено с Решение № 757 от 17 октомври
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
1 януари 2012 г.)
Член 1.3. от Условията за прилагане на Системата за пътни такси и условия за плащане
казва следното:
„Таксите, генерирани в дадена зона за таксуване, може да се облагат с данък добавена
стойност (ДДС). ЕВРОКОНТРОЛ може, в този
случай, да възстанови този данък при условията
и в съответствие с процедурите, договорени с
договарящата заинтересована страна членка.“
Това споразумение съдържа условията и процедурите, които се прилагат към пътните такси,
фактурирани от ЕВРОКОНТРОЛ, от името на
ДП РВД за аеронавигационно обслужване при
прелитане, предоставено за полети, изпълнявани от 1 януари 2012 г. в зоната за таксуване,
попадаща в рамките на компетентността на
България, както следва:
1. ДДС системата, използвана от ЕВРОКОНТРОЛ, е в съответствие със Закона за
данък върху добавената стойност на България,
който от своя страна е в съответствие с ДДС
директивата на Европейския съюз (Директива
на Съвета 2006/112/ЕО от 28.11.2006 г. с последващите изменения).
1.1. ДДС се начислява по стандартната
		 ставка, определена в Закона за данък
		 върху добавената стойност на Бъл		 гария, по отношение на аеронавига		 ционно обслужване при прелитане,
		 предоставено на:

ВЕСТНИК
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1.1.1. данъчно незадължени лица,
		
независимо от страната, в която
		
са установени;
1.1.2. данъчно задължени лица, ус		
тановени в България, освен ако
		
към тях се прилага нулева
		
ставка за данък върху доба		
вената стойност при следните
		
три критерия, приложени ед		
новременно:
		
а) ползвателят на въздушното
		
пространство е авиокомпа		
ния, и
		
б) оперира срещу възнаграж		
дение, и
		
в) оперира основно по между		
народни маршрути.
1.2. Не се начислява ДДС по отношение
		 на аеронавигационно обслужване
		 при прелитане по отношение на:
1.2.1. данъчно задължени лица,
		
установени в различна от Бъл		
гария държава – членка на Ев		
ропейския съюз, като данъчно
		
задълженото лице получател
		
отчита ДДС за полученото аеро		
навигационно обслужване при
		
прелитане пред своята мест		
на данъчна администрация в
		
съответната държава – член		
ка на Европейския съюз, раз		
лична от България, като
		
прилага член 196 от ДДС
		
директивата на Европейския
		
съюз;
1.2.2. данъчно задължени лица,
		
установени в различна от Бъл		
гария държава – членка на
		
Европейския съюз, и обслуж		
ването е освободено от ДДС в
		
съответствие с член 148 от
		
ДДС директивата на Европей		
ския съюз, т.е. ако следните
		
три критерия са приложени
		
едновременно:
		
а) ползвателят на въздушно		
то пространство е авиоком		
пания, и
		
б) оперира срещу възнаграж		
дение, и
		
в) оперира основно по между		
народни маршрути;
1.2.3. данъчно задължени лица,
		
установени извън Европейския
		
съюз (услугите по обслужване
		
не се облагат с ДДС).
2. Данъчно задължените лица се определят
от ЕВРОКОНТРОЛ като такива чрез валиден
идентификационен номер за целите на ДДС (за
получателите, установени в държави – членки
на Европейския съюз) или чрез оригинален
документ от съответния национален данъчен
орган:
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а) потвърждаващ валиден идентификационен
номер за целите на ДДС, или
б) потвърждаващ еквивалентен данъчен
регистрационен номер, или
в) съдържащ каквото и да е друго съответно
приложимо доказателство в изключителните
случаи, когато такива номера не са налични.
3. Гражданската въздухоплавателна администрация на България информира ЕВРОКОНТРОЛ най-малко веднъж годишно и преди
фактурирането на таксите за идентификация
на българските авиокомпании (авиокомпании
с централен офис, регистриран в България),
които отговарят на горепосочените критерии в
1.1.2.а), б) и в). ЕВРОКОНТРОЛ освобождава
от ДДС аеронавигационното обслужване при
прелитане, предоставено на тези авиокомпании,
считано най-рано от първия ден на следващ
месец (т.е. месец, който следва месеца, през
който авиокомпанията е докладвана на ЕВРОКОНТРОЛ като имаща право на освобождаване). ЕВРОКОНТРОЛ не освобождава със
задна дата аеронавигационно обслужване при
прелитане от български ДДС, освен ако изрично
не е упълномощена за това от гражданската
въздухоплавателна администрация на България
или друг компетентен български орган.
4. Ставката на ДДС се отнася към полетен
период (периодът, през който аеронавигационните услуги при прелитане са предоставени),
обхващащ цели календарни месеци. Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното движение“ информира ЕВРОКОНТРОЛ за всяко
изменение на размера на ставката на българския
ДДС преди първия ден на полетния период, от
който тя влиза в сила.
5. ЕВРОКОНТРОЛ издава ДДС фактури/
ДДС кредитни известия от името на ДП РВД
под формата на анекси към месечните фактури/
кредитни известия за пътните такси за прелитане. Тези ДДС документи не показват детайли
от доставките – т.е. фактурирания/кредитиран
ДДС за пътни такси на база полет – за полет.
6. Фактурите и кредитните известия за пътните такси за прелитане, както и техните ДДС
анекси се издават най-късно след изтичане на
втората пълна седмица на месеца, следващ
месеца на полет.
7. ЕВРОКОНТРОЛ издава Разбивка на
фактура/Разбивка на кредитно известие, документ под формата на анекси към месечните
фактури/кредитните известия за пътни такси
за прелитане. Когато фактурите/кредитните
известия за пътни такси за прелитане включват
част от българската зона за таксуване, гореспоменатите разбивки категоризират българските
пътни такси за прелитане (националните такси
и административните такси на ЕВРОКОНТРОЛ)
в някоя от следните категории:

ВЕСТНИК
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7.1. VТ: означава, че ДДС е фактуриран/
		
кредитиран в ДДС фактура/ДДС
		
кредитно известие, издадена/о от
		
името на ДП РВД.
7.2. RC: означава, че механизмът за
		
обратно начисляване се прилага (за
		
данъчно задълженото лице получа		
тел, установено в различна от Бълга		
рия държава – членка на Европей		
ския съюз) и ДДС, ако има такъв,
		
е дължим от получателя съгласно
		
член 196 от ДДС директивата на
		
Европейския съюз.
7.3. RX: означава, че механизмът об		
ратно начисляване се прилага (за
		
данъчно задължено лице получател,
		
установен в различна от България
		
държава – членка на Европейския
		
съюз), но услугата е освободена от
		
ДДС съгласно член 148 (ж) от ДДС
		
директивата на Европейския съюз,
		
ако следните три критерия са при		
ложени едновременно:
		
а) ползвателят на въздушното прос		
транство е авиокомпания, и
		
б) оперира срещу възнагражде		
ние, и
		
в) оперира основно по международни
		
маршрути.
7.4. EX: означава, че услугата е осво		
бодена от ДДС, когато данъчно за		
дълженото лице получател е уста		
новено в България и следните три
		
критерия са приложени едновре		
менно:
		
а) ползвателят на въздушното прос		
транство е авиокомпания, и
		
б) оперира срещу възнагражде		
ние, и
		
в) оперира основно по международни
		
маршрути.
7.5. NE: означава, че ДДС не е при		
ложим по отношение на данъчно
		 задължено лице получател, устано		 вено извън ЕС.
8. ДДС документите, които ЕВРОКОНТРОЛ
издава на ползвателите на въздушното пространство – т.е. ДДС фактура, ДДС кредитно
известие, разбивка на фактура и разбивка на
кредитно известие, са стандартизирани – т.е.
идентични за всички данъчно задължени
лица – доставчици на аеронавигационно обслужване, установени в рамките на ЕС, от
чието име ЕВРОКОНТРОЛ фактурира ДДС, с
изключение на името на съответния доставчик
на аеронавигационно обслужване.
9. ЕВРОКОНТРОЛ предоставя на ДП РВД
чрез ETNA (външна мрежа за националните
администрации):
9.1. Електронни версии на всеки от ДДС
		 анексите към фактури и ДДС анек		 сите към кредитни известия, издаде		 ни от негово име.
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9.2. Друга информация на магнитен но		 сител, която е необходима да под		 крепи или документира фактуриран
		 и / и л и к р е д и т и р а н Д Д С о т
		 ЕВРОКОНТРОЛ, и по какъв начин
		 пътните такси, събирани в зоната за
		 таксуване на България, са категори		 зирани за целите на ДДС, както е
		 описано в т. 7 по-горе, за да може
		 ДП РВД да представи за целите на
		 ДДС пред Националната агенция за
		 приходите и да отчита – за т.нар.
		 декларация на Европейския съюз,
		 доставки – аеронавигационното об		 служване при прелитане, предоста		 вено на данъчно задължени лица по		 лучатели, установени в други дър		 жави – членки на ЕС.
10. Информацията чрез ETNA e достъпна за
извадки от датата на фактуриране плюс един ден.
11. Споразумението между ЕВРОКОНТРОЛ, от една страна, и Министерството на
финансите и Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на Република България, от друга, относно
начисляване на ДДС от ЕВРОКОНТРОЛ от
името на ДП РВД за услуги по аеронавигационно обслужване при прелитане, фактурирани
като „пътни такси прелитане“, ще се прилага
също „mutatis mutandis“ по отношение на аеронавигационното обслужване при подход и
кацане, което ЕВРОКОНТРОЛ би фактурирал
като „такси за аеронавигационно обслужване
в зоните на летищата“ от името на ДП РВД.

ВЕСТНИК
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12. Споразумението е подписано в Брюксел
на 3 ноември 2011 г. на български и английски
език в 3 оригинални екземпляра на всеки език.
Езиковите текстове в оригинал са еднакво
автентични. В случай на несъответствия има
предимство текстът на английски език.
13. Измененията на това споразумение, договорени между страните в писмена форма, се
считат за неразделна част от споразумението от
датата на подписването им. Това споразумение е
валидно за неограничен период от време. Договарящите страни могат да прекратят действието
му по всяко време, като неговото действие се
прекратява 90 дни от датата на връчването на
съответното писмено уведомление.
14. Споразумението влиза в сила на 1 януари 2012 г.
За Министерството
на финансите
на Република България:
Симеон Дянков,
заместник министърпредседател
и министър
на финансите
За Министерството
на транспорта,
информационните
технологии
и съобщенията
на Република България:
Ивайло Московски,
министър на транспорта,
информационните
технологии
и съобщенията
13603

За Европейската
организация
за безопасност
на въздухоплаването:
А. Хербарт,
Генерален директор
на Централното бюро
за пътните такси
от името на
Генералния директор
на ЕВРОКОНТРОЛ

С ЪД ЪРЖ А Н И Е
и
С П РА ВОЧ Н И К
з а 2 011 г.

София – 2011
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СЪДЪРЖАНИЕ
на актовете, обнародвани в официалния раздел
на „Държавен вестник“ през 2011 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

За
За

ЗАКОНИ
За изменен ие и доп ъ л нен ие на За ко 	на за съдебната власт (№ 2)
За Българската агенция по безопасност на
храните (№ 9)
За ратифициране на Спогодбата между
Република България и Републ ика Австрия за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото и
на протокола към нея (№ 10)
За ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА
между членовете на инициативата (№ 11)
За изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България
(№ 12)
Изборен кодекс (№ 13)
За изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (№ 15)
За изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната
медицина (№ 16)
За ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на
Република България, представлявано от
министъра на регионалното развитие и
благоустройството, и правителството
на Република Турция, представлявано
от генералния секретар по въпросите
на Европейския съюз, за изпълнение
на Програмата за трансгранично сът
рудничество Българи я – Ту рци я по
Инст румента за предприсъединителна
помощ (№ 17)
За изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 18)
За изменение и допълнение на Данъчноосиг у ри телни я п роцесуа лен кодекс
(№ 19)
За ратифициране на Спогодбата между
правителството на Република България
и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари
(№ 20)
За ратифициране на подписания на 24
юни 2010 г. в Люксембург Протокол
за изменение на Споразумението за
въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави
членки, от една страна, и Съединените
американски щати, от друга страна,
подписано от името на държави те
членки на 25 април 2007 г. в Брюксел
и от името на Общността на 30 април

1
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За
За
За

8

За
За

8
За
9
9
10

За
За

12
За
За
За
За
12

За

13

14

14

За
За
За

За
За
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2007 г. във Вашингтон и ратифицирано със закон от Народното събрание
на 27 февруари 2009 г. (№ 21)
изменение и допълнение на Закона за
общинската собственост (№ 22)
рат ифи ц и ра не на С пора з у мен ие т о
между правителството на Република
България и правителството на Репуб
лика Гърция относно презгранични
операции за Air Policing (№ 27)
ратифициране на Конвенцият а по касетъчните боеприпаси (№ 28)
ограничаване на плащанията в брой
(№ 29)
изменение и допълнение на Закона за
общинските бюджети (№ 30)
изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (№ 31)
ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус
за екстрадиция (№ 33)
ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус
за правна помощ по наказателни дела
(№ 34)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 35)
и зменен ие н а За кон а з а г ара н т ирани те вземани я на работ ниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (№ 36)
изменение и допълнение на Закона за
защита на потребителите (№ 37)
изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (№ 40)
изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен
контрол (№ 41)
изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (№ 42)
ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на
Република България и Министерството
на бизнеса и търговията на Държавата
Катар (№ 43)
горите (№ 44)
изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България (№ 47)
ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за
обмен в университетското образование
(CEEPUS ІІІ) (№ 48)
изменение и допълнение на Закона
за авторското право и сродните му
права (№ 52)
ратифициране на Споразумението за
безвъзмездна помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Европейската банка за
възстановяване и развитие, действаща
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За

За
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като администратор на безвъзмездни
средства, осигурени от правителството
на Германия от II Фонд за техническо
сътрудничество с Германия за разработване на примерен договор за услуги във
водния сектор на Република България
(№ 49)
ратифициране на Изменението към Меморандума за разбирателство относно
изпълнението на Норвежката програма
за сътрудничество за икономически
растеж и устойчиво развитие в България
между Републ ика България и Кралство
Норвегия (№ 50)
ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България
и Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център
за опазване на нематериалното културно
наследство в Югоизточна Европа под
егидата на ЮНЕСКО (категория 2) (№ 53)
установяване на трудов и осигурителен
стаж по съдебен ред (№ 54)
изменение и допълнение на Закона за
информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия
и европейски дружества (№ 55)
експор т н и я кон т р ол на п р од у к т и ,
свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба (№ 56)
изменение и допълнение на Закона за
медиацията (№ 57)
ратифициране на Споразумението между
Министерството на отбраната на Република България и Афганистанската
национална полиция за безвъзмездно
предоставяне на военно имущество на
Регионална дирекция № 18 (№ 58)
ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на
Република България и правителството
на Конфедерация Швейцария относно
оказването на финансова помощ (№ 60)
ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на
регионалното развитие и туризма на
Румъния в качеството му на Съвместен
управляващ орган, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на
Национален орган, Министерството на
икономиката, конкурентоспособността
и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата
на Румъния в качеството є на Одитен
орган по изпълнението на Съвместна
оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“ (№ 61)
изменение и допълнение на Закона за
регистрация и контрол на земеделската
и горската техника (№ 62)

За
За
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За
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За
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28
28

За
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изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (№ 63)
изменение и допълнение на Закона за
лечебните растения (№ 64)
изменение и допълнение на Закона за
защита на растенията (№ 67)
изменение и допълнение на Закона за
занаятите (№ 68)
изменение и допълнение на Закона за
Българската академия на науките (№ 69)
изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъците (№ 70)
изменение и допълнение на Закона за
данъците върху доходите на физическите
лица (№ 74)
изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната
администрация (№ 71)
допълнение на Закона за нотариусите
и нотариалната дейност (№ 72)
изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (№ 73)
допълнение на Закона за бюджета на
Държавното обществено осигуряване
за 2011 г. (№ 75)
изменение и допълнение на Закона
за ордените и медалите на Република
България (№ 77)
доп ъ л нен ие н а Код ек с а н а т ру д а
(№ 79)
предоставяне на помощ за оздравяване
на „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД (№ 80)
изменение и допълнение на Наказателния кодекс (№ 81)
изменение на Закона за преобразуване
на Строителните войски, Войските на
Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия
(№ 82)
ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против
изтезанията и други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отнасяне или
наказание от 18 декември 2002 г. (№ 83)
изменение и допълнение на Закона за
търговския регистър (№ 84)
изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта
(№ 86)
изменение на Закона за хазарта (№ 87)
енергията от възобновяеми източници
(№ 92)
изменение и допълнение на Закона за
техническите изисквания към продукт ите (№ 97)
изменение и допълнение на Закона за
ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (№ 95)
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За

За
За
За

За
За
За
За
За
За

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа
по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество
в Югоизточна Европа (№ 96)
изменение и допълнение на Закона за
гражданската регистрация (№ 98)
изменение и допълнение на Закона за
пътищата (№ 99)
ратифициране на Допълнителния протокол към Договора меж д у правителството на Република България и
правителството на Кралство Мароко
за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите (№ 100)
изменение и допълнение на Закона за
медицинските изделия (№ 101)
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (№ 102)
изменение и допълнение на Закона за
опазване на земеделските земи (№ 103)
изменение и допълнение на Закона за
нотариусите и нотариалната дейност
(№ 115)
изменение и допълнение на Закона за
гражданското въздухоплаване (№ 116)
ратифициране на Изменение № 2 на
Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания
„Български държавни железници“ (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение
№ 2 на Финансовия договор между
Република България и Европейската
инвестиционна банка и Национална
компания „Български държавни железници“ (България – железопътен проект
на Трансевропейската мрежа – проект
Б) (№ 117)
изменение и допълнение на Закона за
стоковите борси и тържищата (№ 123)
изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (№ 124)
изменение и допълнение на Закона за
частната охранителна дейност (№ 125)
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на заетостта (№ 126)
изменение и допълнение на Изборния
кодекс (№ 127)
изменение на Закона за лечебните заведения (№ 128)
зменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътр ешните работи
(№ 144)
изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (№ 145)
ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум (№ 147)
военната полиция (№ 148)
ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие
на общинската инфраструктура“ между

39

За

39
39
За
За
39
39
39

За
За
За

39
За
41
За
41
За

За

За
За
41
42
42

За

За

43
43

За

45
45

За

47

За

47

За

48
48

За
За
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Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
(№ 163)
ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура“
между Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие (№ 164)
допълнение на Закона за концесиите
(№ 165)
ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна
гора (№ 166)
изменение и допълнение на Закона за
социално подпомагане (№ 167)
допълнение на Кодекса за застраховането (№ 168)
изменение и допълнение на Закона за
устройството на държавния бюджет
(№ 170)
изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (№ 171)
изменение на Закона за българските
лични документи (№ 174)
изменение и допълнение на Закона за
екстрадицията и Европейската заповед
за арест (№ 175)
изменение и допълнение на Закона за
признаване, изпълнение и изпращане на
решения за конфискация или отнемане
и решения за налагане на финансови
санкции (№ 176)
изменение и допълнение на Закона за
пътищата (№ 177)
изменение и допълнение на Закона
за мерките срещу финансирането на
тероризма (№ 178)
изменение и допълнение на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
(№ 179)
изменение и допълнение на Закона за
управление на етажната собственост
(№ 180)
ратифициране на Споразумението за
създаване на Меж дународна академия по противодействие на корупцията като международна организация
(№ 181)
изменение и допълнение на Закона
за държавната финансова инспекция
(№ 184)
изменение и допълнение на Наказателния кодекс (№ 185)
изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната
медицина (№ 186)
изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (№ 191)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 187)

48

48
50

51
51
51

54
54
55

55

55
55

57

57

57

57

60
60

60
60
61

С Т Р. 3 0
За
За

За

За
За
За
За
За

За

За
За

За
За

За
За
За
За

За
За
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изменение на Наказателно-процесуалния
кодекс (№ 188)
ратифициране на Споразумението за
свободна търговия между Европейския
съюз и неговите държави членки, от
една страна, и Република Корея, от
друга страна (№ 189)
ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция
и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско
тери ториа лно сът рудни чест во Гърция – България 2007 – 2013 г. (№ 190)
изменение и допълнение на Закона за
контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите (№ 193)
изменение и допълнение на Закона за
висшето образование (№ 194)
изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба (№ 199)
изменение на Закона за защита на конкуренцията (№ 200)
ратифициране на Акта за изменение
на Конституцията на Международния
съюз по далекосъобщения и на Акта
за изменение на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
(№ 201)
ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
Секретариата на инициативата ЕВРИКА
(№ 202)
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране (№ 205)
изменение и допълнение на Закона
за административното регулиране на
производството и търговията с оптични
дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право
и сродните му права (№ 206)
изменение и допълнение на Закона за
лова и опазване на дивеча (№ 207)
ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на
Република България и правителството
на Грузия (№ 208)
изменение и допълнение на Закона за
защита при бедствия (№ 209)
изменение и допълнение на Закона за
гражданското въздухоплаване (№ 210)
изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни (№ 211)
ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между
правителството на Република България
и правителството на Република Ливан
за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите (№ 212)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 216)
изменение и допълнение на Закона за
митниците (№ 217)

61

За

За
61

За
За

61

За
За

61
61

За

69

За

73

За

75
За
75
77

За
За

77
77

За
За

77

За

80

За

81

За

81

За
За

81

За

82
82

За
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ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата
от сексуална експлоатация и сексуално
насилие (№ 221)
изменение и допълнение на Кодекса
на търговското корабоплаване (№ 223)
изменение и допълнение на Закона за
защита на животните (№ 224)
рат ифи ц и ра не на Меж д у народ ната
конвенция от Найроби за изваждане
на потънало имущество, 2007 (№ 225)
изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (№ 226)
изменение и допълнение на Указ № 904
от 1963 г. за борба с дребното хулиганство (№ 227)
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 230)
изменение на Закона за административно-териториалното устройство на
Република България (№ 231)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
разбирателство относно изпълнението
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009 – 2014 между Република България
и Исландия, Княжество Лихтенщайн и
Кралство Норвегия (№ 232)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
разбирателство относно изпълнението
на Норвежкия финансов механизъм
2009 – 2014 между Република България
и Кралство Норвегия (№ 233)
изменение и допълнение на Валутния
закон (№ 245)
ратифициране на Конвенция № 161 за
службите по трудова медицина, 1985 г.,
на Международната организация на
труда (№ 246)
изменение и допълнение на Закона за
финансовото управление и контрол в
публичния сектор (№ 249)
изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен
контрол (№ 250)
изменение и допълнение на Закона
за ветераните от войните (№ 251)
Българската телег рафна агенци я
(№ 254)
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (№ 255)
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 256)
изменение и допълнение на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица (№ 257)
изменение и допълнение на Данъчноосиг у ри телни я п роцесуа лен кодекс
(№ 258)
изменение и допълнение на Закона за
акцизите и данъчните складове (№ 259)

90
92
92
92
93
93
93
95

95

95
96

96
98
98
98
99
99
99
99
99
99
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За
За
За

За
За
За
За
За

За

държавния бюджет на Република България за 2012 г. (№ 260)
бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2012 г. (№ 282)
ратифициране на Договора за лиценз
между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване
и застаряване, и Република България,
представлявана от Министерството на
здравеопазването, относно определени
права на използване на Класификационната система AR-DRG (№ 283)
изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (№ 305)
изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (№ 306)
допълнение на Закона за търговския
регистър (№ 307)
изменение на Закона за собствеността (№ 308)
ратифициране на измененията на чл. 1 и
чл. 18 от Споразумението за създаване
на Европейска банка за възстановяване
и развитие (№ 309)
рат ифи ц и ра не н а С пора з у мен ие т о
за общо а виа ц ион но п рос т ра нс т во
между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и
Грузия, от друга страна (№ 310)

99
100

102
105
105
105
105

105

105

РЕШЕНИЯ
За

промени в състава на Комисията по
образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта
За промени в състава на Комисията по
правни въпроси
За промени в състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
Във връзка с разискванията по питането на
народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към министърпредседателя на Република България
Бойко Борисов относно политиката на
правителството по отношение на присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство
За гласуване на доверие по цялостната
политика на Министерския съвет с
министър-председател Бойко Борисов
За избиране на председател на Сметната
палата
За избиране на заместник-омбудсман
За избиране на заместник-председатели
на Сметната палата на Република България
За промяна на състава на Постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
За персонална промяна в Министерския
съвет на Република България

6
6

6

7

8
9
9

11

11
13
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За

изменение на Решение на Народното
събрание от 27 юли 2009 г. за приемане
на структура на Министерския съвет на
Република България
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За промяна в състава на Постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
За промяна в състава на Комисията по
вътр ешна сигурност и обществен ред
За даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи
Изменение № 3 на Договора за финансиране между Републ ика България и
Европейската инвестиционна банка
(Българи я – проект за пречистване
на отпадъчни води в басейна на река
Марица)
За спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на
народните представители
За попълване състава на Комисията по
труда и социалната политика
За работата на Народното събрание през
месец март 2011 г.
За приемане на Стратегия за национална
сигурност на Република България
Във връзка с разискванията по питането
на народните представители Драгомир
Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика
Тотю Младенов относно компенсиране
на ръста на цените чрез системата за
социално подпомагане
За приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)
По Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари
2010 г. – 30 юни 2010 г.
За промени в състава на Комисията по
правни въпроси
За промени в състава на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред
За попълване състава на Комисията по
вътр ешна сигурност и обществен ред
За попълване състава на Комисията по
икономическата политика, енергетика
и туризъм
За одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни
заводи“ – ЕАД, Сопот
За приемане на Доклад за дейността на
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия за периода
20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 г.

13
14

15
15

15

15
17
17
19

20

21

21
22
22
22

22

27

28
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За

вземане на акт от Препоръка № 200
на Международната организация на
труда относно ХИВ/СПИН, приета на
99-ата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в
Женева
За приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните
данни през 2010 г.
По Доклада за дейността на Комисията
по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициит е на гражданите
За избиране на членове на Консултативния
съвет на Сметната палата
За уреждане на нерешените въпроси между
Република България и Република Турция, отнасящи се до имуществените и
социалните въпроси
За избиране на подуправител на Българската народна банка
За приемане на Доклада за състоянието
на отбраната и въоръжените сили на
Република България през 2010 г.
Във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2011 г.
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
За приемане на процедурни правила за
тайно гласуване при избора на трима
членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията
за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
За избиране на Комисия за провеждане на
тайно гласуване при избора на трима
членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията
за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
За освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен
съвет
За пром яна в състава на постоянната
Комисия по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове
За промяна в състава на постоянната Комисия по бюджет и финанси
За промени в ръководството на Комисията
по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
За промяна в състава на Пост оянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на НАТО
По От чета за дейност та на Съвета за
електронни медии за периода 1 юли
2010 г. – 31 декември 2010 г.
За избиране на трима членове от квотата
на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
За освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
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31
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По Доклада за дейността на омбудсмана
на Република България през 2010 г.
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За п риема не на Год и ш н и я док ла д за
дейността на постоянно действащата
Подкомисия към Комисията по правни
въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните
разузнавателни средства и чл. 261б от
Закона за електронните съобщения
парламентарен контрол и наблюдение
за периода 20 април 2010 г. – 20 април
2011 г.
За приемане на Годишния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“
за 2010 г.
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За отменяне на Военната доктрина на
Република България
За създаване на Временна комисия за
обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията
на Република България, вх. № 154-0150, внесен на 26 май 2011 г. от група
народни представители
За приемане на Процедурни правила за
провеждане на избор за попълване на
квотата на Народното събр ание във
Висшия съдебен съвет
За приемане на Енергийна стратегия на
Република България до 2020 г.
За промяна в състава на постоянната Комисия по труда и социалната политика
За промяна в състава на постоянната Комисия по земеделието и горите
За приемане на Правила за процедурата
относно обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на
Конституцията на Република България
За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията на Росица
Баталова
За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията на Рангел
Вълчанов
По Доклада за дейността на Комисията за
установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност за 2010 г.
За насрочване на избори за президент и
вицепрезидент на Република България
За пром яна в състава на постоянната
Комисия по регионална политика и
местно самоуправление
За попълване състава на постоянната Комисия по околната среда и водите
По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Бойко
Борисов
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За
По
За

За
За

За

За

За
За
Във

По

За
Във
За
За

За

откриване на Филиа л – Хасково, в
структурата на Тракийския университет – Стара Загора
Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.
приемане на Обобщен годишен доклад
за прилагането на закона и за дейността
на Прокуратурата и на разследващите
органи през 2010 г.
приемане на Доклад за прилагането на
закона и дейността на съдилищата през
2010 г.
приемане на Обобщен годишен доклад
за дейността на Висш ия съдебен съвет
и за дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет през 2010 г.
приемане на Обобщен годишен доклад
за прилагането на закона и за дейността
на административните съдилища през
2010 г.
преобразуване на самос тоятелния частен колеж с наименование „Земеделски
колеж“ и седалище Пловдив във Висше
училище по агробизнес и развитие на
регионите със седалище Пловдив
отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
избор за попълване на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен
съвет
връзка с разискванията по питането
на народния представител Корнелия
Нинова към министър-председателя
на Република България Бойко Борисов
относно препоръките на Европейската
комисия по Национ алната програма
за реформ и на Бъ л гари я 2011 г. и
Конвергентната програма на България
2011 – 2014 г.
предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Бойко
Борисов
увеличаване и попълване състава на
Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред
връзка с лятната ваканция на Народното
събрание за 2011 г.
увеличаване и попълване състава на
Комисията по културата, гражданското
общество и медиитe
даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за
развитие на политиките в железопътния
сектор между Републ ика България и
Международната банка за възстановяване и развитие 	
даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно
споразумение между Република Българи я и Меж д у народната банка за
възстановяване и развитие по заемното
споразумение между Национална ком-
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58

59
60
60
60

60

С Т Р. 3 3   

пания „Железопътна инфраструктура“
и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на
проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура“
За одобряване на Национална стратегия  за
развитие на научните изследвания 2020
По Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2010 г.
За възлагане на Сметната палата на одит
на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна
субсидия от партиите, към които независимите народни представители в
41-ото Народно събрание са декларирали
принадлежност
За избиране на управител на Националния
осигурителен институт
За приемане на Доклад за дейността на
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия за периода
20 декември 2010 г. – 20 юли 2011 г. 	
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
За отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
За освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен
съвет
За даване на съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката
за развитие на Съвета на Европа
За дейността на Народното събрание през
месец октомври 2011 г.
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
За избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
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промени в състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
промени в състава на Комисията по
външна политика и отбрана
промени в състава на Комисията по
труда и социалната политика
промени в състава на Комисията по
земеделието и горите
промени в ръководството и състава на
Комисията по околната среда и водите
промени в състава на Комисията по
регион ална политика и местно самоуправление
промени в състава на Комисията по
образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта
промени в състава на Комисията по
здравеопазването
промени в състава на Комисията по
икономическата политика, енергетика
и туризъм
промени в състава на Комисията по
бюджет и финанси
промени в ръководството и състава на
Комисията по европейски въпроси и
контрол на европейските фондове
приемане на Годишен докл ад на Държавната комисия по сигурността на
информац и я та о т носно ц я лост ната
дейност по състоянието на защитата
на к ласифицираната информация в
Република България за 2010 г.
попълване състава на Комисията по
образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта
приемане на Национална стратегия
за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България
2012 – 2022
персонални промени в Министерския
съвет на Република България
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
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91
91
91
91

Относно участие на лица, свързани с Държавна сигурност и Разузнавателното
у п равление на Генера лни я щаб на
Българската народна армия в дипломатическата служба на съвременна
България 	
Срещу опитите за подкопаване на етническия
и религиозен мир в страната
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91
91
91

УКАЗИ
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91
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104
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91
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7

За

За насрочване избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление
насрочване на избори за общински
съветници и за кметове на общини и
кметства на 23 октомври 2011 г. (№ 146)
насрочване на нов избор за кмет на кметство Зараево, община Попово, област
Търговище, на 11 март 2012 г. (№ 234)
насрочване на нов избор за кмет на кметство Долна Студена, община Ценово,
област Русе, на 11 март 2012 г. (№ 235)
насрочване на нов избор за кмет на
кметство Селци, община Садово, област
Пловдив, на 11 март 2012 г. (№ 236)
насрочване на нов избор за кмет на
кметство Радовене, община Роман,
област Враца, на 11 март 2012 г. (№ 237)
насрочване на нов избор за кмет на
кметство Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, на 11 март
2012 г. (№ 238)
насрочване на нов избор за кмет на
к метство Елешница, община Елин
Пелин, Софийска област, на 11 март
2012 г. (№ 239)
За назначаване и освобождаване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни
представители на Република България при международни организации
За назначаване и освобождаване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
прекратяване пълномощията на Цветлин Йовчев Йовчев като председател
на Държавна агенция „Национална
сигурност“ (№ 39)
освобождаване на бригаден генерал
Стефан Динчев Янев от длъжността
директор на дирекция „Отб р анителна
политика“ (№ 38)
назначаване на Константин Кирилов
Казаков за председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за
срок до 1 януари 2013 г. (№ 45)
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За

назначаване на Николай Иванов Николов на длъжността член на Комисията
за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси (№ 65)
За освобождаване на генерал-майор Георги Танев Георгиев от длъжността
началник на Военната академия „Г.
С. Ра ковск и“ и о т воен на с л у жба
(№ 88)
За назначаване на капитан І ранг Димитър Ангелов Ангелов на длъжността
началник на Военната академия „Г. С.
Раковски“ и удостояването му с висше
офицерско звание „комодор“ (№ 89)
За освобождаване на генерал-майор Бойко
Миланов Рабаджийски от длъжността
началник на Щаба по осигуряването
и поддръжката и от военна служба
(№ 90)
За назначаване на полковник Звездомир
Иванов Пенков на длъж ност та заместник-директор на Националната
разузнавателна служба (№ 94)
За о сво б ож да ва не на комодор Р у мен
Георгиев Николов от длъжността заместник-началник на Военноморските
сили и назначаването му на длъжността
заместник-командир на Военноморските сили (№ 150)
За 	 освобождаване на  бригаден генерал Крум
Георгиев Александров от длъжността
заместник-началник на щаба по осигуряването и поддръжката (№ 151)
За освобождаване на бригаден генерал
Андрей Илиев Боцев от длъжността
заместник-началник на Сухопътните
войски и назначаването му на длъжността началник на щаба на Сухопътните
войски (№ 152)
За освобождаване на бригаден генерал Васил Кирилов Димитр ов от длъжността
началник на щаба на Съвместното оперативно командване и назначаването му
на длъжността началник на щаба на Съвместното командване на силите (№ 153)
За освобождаване на генерал-майор Стефан Стефанов Василев от длъжността
началник на Сухопътните войски и
назначаването му на длъжността командир на Сухопътните войски (№ 154)
За освобождаване на бригаден генерал
Нейко Ненов Ненов от длъжността
п ърви за ме с т н и к-нача л н и к на С ухопътните войск и и назначаването
му на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски (№ 155)
За освобождаване на контраадмирал Пламен Иванов Манушев от длъжността
началник на Военноморските сили и
назначаването му на длъжността командир на Военноморските сили (№ 156)
За освобождаване на генерал-лейтенант
Атанас Николов Самандов от длъжност та командващ на Съвместното
оперативно командване и назначаването
му на длъжността командващ на Съвместното командване на силите (№ 157)
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50
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50

50
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50
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освобождаване на бригаден генерал
Марин Панайотов Начев от длъжността
директор на дирекция „Подготовка и
използване на войските и силите“ и назначаването му на длъжността директор
на дирекция „Операции и подготовка“
(№ 158)
освобождаване на генерал-майор Константин Веселинов Попов от длъжността
началник на Военновъздушните сили и
назначаването му на длъжността командир на Военновъздушните сили (№ 159)
освобождаване на бригаден генерал
Румен Георгиев Радев от длъжността
заместник-нача лник на Военновъздушните сили и назначаването му на
длъжността заместник-командир на
Военновъздушните сили (№ 160)
освобождаване на контраадмирал Валентин Любомиров Гагашев от длъжността
заместник-командващ на Съвместното
оперативно командване и назначаването
му на длъжността заместник-командващ
на Съвместното командване на силите
(№ 161)
освобождаване на бригаден генерал
Детелин Стоянов Мажгуров от длъжността заместник-директор на служба
„Военна информация“ (№ 195)
освобождаване на комодор Емил Василев
Ефтимов от длъжността командир на
Военноморската база – Варна (№ 196)
освобождаване на вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев от длъжността „за мес т н и к-нача л н и к на о т браната“ и от военна служба (№ 228)
освобождаване на контраадмирал Пламен Иванов Манушев от длъжността
командир на Военноморските сили,
назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание
„вицеадмирал“ (№ 240)
о сво б ож да ва не на комодор Р у мен
Георгиев Николов от длъжността заместник-командир на Военноморските
сили, назначаването му на длъжността
командир на Военноморските сили и
удостояването му с висше офицерско
звание „контраадмирал“ (№ 241)
освобождаване на комодор Георги Цветанов Мотев от длъжността командир
на Военноморската база – Бургас, и
назначаването му на длъжността заместник-командир на Военноморските
сили (№ 242)
назначаване на капитан I ранг Митко
Александров Петев на длъжността командир на Военноморската база – Бургас, и удостояв ането му с висше офицерско звание „комодор“ (№ 243)
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Г.
За награждаване с ордени и медали
На Боян Григоров Григоров – инспектор
по летат елна подго т овка в цен т ър
„Летателна подготовка“ на поделение
52090 – Долна Митрополия, с орден „За
военна заслуга“ трета степен (№ 3)
На Пламен Ганчев Иванов – инспектор
по летат елна подго т овка в цен т ър
„Летателна подготовка“ на поделение
52090 – Долна Митрополия, с орден
„За военна заслуга“ трета степен (№ 4)
На Силвио Данаилов Бояджиев с орден „Стара планина“ първа степен (№ 5)
На Светла Христова Оцетова с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 6)
На Здравка Йорданова Йорданова с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 7)
На г-н Мартин К лепетко – извънреден
и пълномощен посланик на Чешката
републ ика в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 24)
На г-н Дени Дансет – почетен консул на
Република България в Марсилия, Френската република, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 25)
На г-н Хервиг Хадвигер с орден „Мадарски конник“ първа степен (№ 26)
На г-н Иммануел Робърт Инкириванг – извънреден и пълномощен посланик на
Реп ублика Ин донези я в Реп ублика
България, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 32)
На Искра Радева Станулова с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 51)
На проф. Митко Минков Миховски с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 66)
На г-н Вик т ор Ка лник – извънреден и
пълномощен посланик на Украйна в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 59)
На Снежана Арсова Начева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 76)
На проф. Надежда Василева Сейкова с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 104)
На Петър Киров Караангов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 105)
На проф. д.и.н. Димитър Савов Овчаров с
орден „Стара планина“ втора степен
(№ 106)
На Иво Митков Папазов – Ибряма с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 107)
На Георги Василев Трифонов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 108)
На Васил Михайлов Найденов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 109)
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26

30

31
32

40
40

40
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На Иван Георгиев Иванов с орден „Св.

св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 110)
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На Зденка Боянова Дойчева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 111)
На Димитър Георгиев Симеонов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 112)
На Милена Александрова Куртева с орден
„Св.  св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 113)
На Маргарита Екимова Градечлиева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен (№ 114)
На проф. д-р Генчо Кръстев Начев с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 119)
На г-н Гауденц Руф с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ първа степен (№ 120)
На г-н Сацуки Еда с орден „Стара планина“
първа степен (№ 121)
На проф. Ву Хъонг – заместник-председател
на Дружеството за приятелство Виетнам – България, с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ първа степен (№ 122)
На Иван Николов Теофилов с орден „Стара
планина“ втора степен (№ 130)
На Верка Сидерова Иванова с орден „Стара
планина“ втора степен (№ 131)
На Теод осий Спасов Йорданов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 132)
На Божана Георгиева Апостолова-Пейкова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 133)
На Николай Стефанов Николаев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 135)
На Иля Борисов Велчев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен (№ 136)
На Стоян Димитров Дуков с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен (№ 137)
На проф. д-р Савка Шопова-Маркова с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен (№ 139)
На Чавд ар Стоев Шинов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ втора степен (№ 140)
На Иван Стефанов Тенев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ втора степен (№ 141)
На Николай Василев Петев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ втора степен (№ 142)
На Никола Радев Маринов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ втора степен (№ 143)
На г-жа Зохара Кампаньола с орден „Мадарски конник“ втора степен (№ 129)
На проф. Никола Петров Николов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 134)
На проф. Цветан Желязков Цветков с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 138)
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На генерал-лейтенант Димитър Радославов
Димитров с орден „За военна заслуга“
първа степен (№ 162)
48
На Александър Иванов Кашукеев с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 172) 56
На Пенчо Стоянов Пенев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 173)
56
На г-н Рейн Ой дек иви – извън реден и
пълномощен посланик на Република
Естония в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 182)
59
На Тодор Цветков Симов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 197)
71
На Димитър Иванов Златанов с орден „Стара планина“ първа степен (№ 198)
71
На г-жа Дилма Вана Русеф, президент на
Федеративна република Бразилия, с
орден „Стара планина“ с лента (№ 204) 77
На Драган Георгиев Бобев с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 203)
78
На награждаване на Силви Вартан с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 213)
83
На проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен (№ 214)
83
На г - н И л х а м А л и е в , п р е з и д е н т н а
Азербайджанската република, с орден „Стара планина“ с лента (№ 218)
87
На г-жа Данаи-Магда лини Ку манак у –
и зв ън р еден и п ъ л номощен по с л ани к на Реп убл и ка Гърц и я в Реп ублика България, с орден „Стара планина“ първа степен (№ 219)
87
На проф. Петър Луканов Вълчев с орден
„Стара планина“ втора степен (№ 220) 88
На вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев с орден „За военна заслуга“ първа
степен (№ 222)
90
На г-н Михалис Гарудис с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 229)
95
На о.р. генерал-майор Ангел Иванов Марин – вицепрезидент на Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
с мечове (№ 252)
100
Д. За удостояване офицери с висши военни
звания
За удостояване на полковник Златко Тонев Златев с висше офицерско звание
„бригаден генерал“ (№ 91)
35
За удостояване на бригаден генерал Людмил Лалев Ангелов с висше офицерско
звание „генерал-майор“ (№ 93)
36
За удостояване на полковн ик Данчо Димитров Дяков с висше офицерско звание
„бригаден генерал“ (№ 244)
95
Е. За утвърждаване на граници и центрове за административно-териториални
единици

С Т Р. 3 7   

Ж. Други
За връщане за ново обсъждане в Народното
събрание Изборен кодекс, приет от XLI
Народно събрание на 22 декември 2010 г.,
и мотивите към указа (№ 1)
За назначаване на Централна избирателна
комисия (№ 78)
За изменение приложението към т. 1 от
Указ № 168 от 8 юни 2009 г. за утвърждаване на длъжност ите във въоръжените сили на Реп убл ика България,
Националната раз узнавателна служба
и Националната служба за охрана,
изискващи висши офицерски звания
(№ 149)
За връщане за ново обсъжд ане в Народното събрание на Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата служба, приет от ХLI Народно
събрание на 14 юли 2011 г., и мотивите
към указа (№ 183)
За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на
Държавното обществено осигуряване
за 2012 г. и мотивите към указа (№ 253)
За връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от
ХLI Народно събр ание на 15 декември
2011 г. и мотивите към указа (№ 304)
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 9 от 2010 г. (№
Номер 1 от 2011 г. (№
Номер 2 от 2011 г. (№
Номер 4 от 2011 г. (№
Номер 5 от 2011 г. (№
Номер 3 от 2011 г. (№
Номер 6 от 2011 г. (№
Номер 7 от 2011 г. (№
Номер 5 от 2011 г. (№
Номер 7 от 2011 г. (№
Номер 6 от 2011 г. (№
Номер 8 от 2011 г. (№
Номер 11 от 2011 г. (№

15)
22)
2)		
4)		
1)		
19)
3)		
21)		
8)		
9)		
10)
11)		
12)

5
31
32
36
37
38
39
45
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80
93
95
99

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
320 За одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на
Република България към Шенгенското
пространство
321 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 	

1
1
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322 За изменение на Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплати
те в бюджетните организации и дейности
323 За предоставяне на допълнителна суб
сидия на Българската национална телевизия за 2010 г.
324 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2010 г.
325 За приемане на Тарифа за таксите,
които се събират от Изпълнителната
агенция по селекция и репродукция в
животновъдството по Закона за животновъдството
326 За приемане на Наредба за установяване
на мерки по прилагане на Регламент
(ЕО) № 1005/2009 относно вещества,
които нарушават озоновия слой
327 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.
328 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
329 За закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Тетевен
330 За изменение на Тарифа № 4 за таксите,
които се събират в системата на Министерството на вътр ешните работи по
Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския
съвет от 1998 г.
331 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на физическото възпитание и спорта,
приет с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2009 г.
332 За приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на
работа на Междуведомствения съвет
по пространствени данни към министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
333 За приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
334 За изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2011 г.
335 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
физи ческо т о въ зпи та ние и спор та,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г.
336 За приемане на Тарифа за таксите,
които се събират от Комиси ята за
регулиране на съобщенията за 2011 г.
по Закона за електронните съобщения
337 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
338 За изменение и допълнение на Устройствени я правилник на Дирек ци ята
за национален строителен контрол,
приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2010 г.
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339 За изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо
разходите, свързани с изпълнението на
оперативните програми, съфинансирани
от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство, приета с Постановл ение № 134 на Министерския съвет от 2010 г.
1
За структурни промени в системата на
здравеопазването
2
За изменение и допълнение на Наредбата
за осъществяване правото на достъп до
медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет
от 2006 г.
3
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по трансплантация, приет с
Постановление № 34 на Министерския
съвет от 2004 г. 	
4
За предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република
Пакистан за преодоляване на тежките
последици от наводненията през 2010 г.
5
За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
6
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
7
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца, приет с Постановление
№ 139 на Министерския съвет от 2002 г.
8
За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за 2011 г.
9
За приемане на Наредба за условията и
реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции
и мисии на международни организации
за управление на кризи извън територията на Република България
10 За приемане на Наредба за безплатното
работно и униформено облекло
11 За изменение на Постановление № 320
на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на
Република България към Шенгенското
пространство
12 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол, приет с Постановление
№ 85 на Министерския съвет от 2000 г.
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26

За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителната агенция по селекция
и репродукция в животновъдството към
министъра на земеделието и храните
За определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на
културата
За одобряване на единни разходни
стандарти за финансиране през 2011 г.
на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта
на сценичните изкуства
За откриване на факултет „Изобразителни изкуства“ в структурата на
Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюд жет ни к реди т и по бюд жета на
М и н ис т ерс т во т о на земедел ие т о и
храните за 2011 г.
За установяването и означаването на
европейски критични инфраструктури в
Република България и мерки за тяхната
защита
За допълнение на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, приета с Постановление № 233 на
Министерския съвет от 2004 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към напитките от
плодове, приета с Постановление № 219
на Министерския съвет от 2002 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 214 на Министерския съвет
от 2010 г. за създаване на процедура за
провеждане на избор на кандидат за
съдия в Съда на Европейския съюз и
в Общия съд
За допълнение на Наредбата за условията
и реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите
изделия и контрола над тях във и от
въоръжените сили на Република България, приета с Постановление № 278
на Министерския съвет от 2010 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигур яване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските
лица, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, приета с
Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират по Закона за държавната собственост
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За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
болница „Лозенец“, приет с Постановление № 147 на Министерския съвет
от 2000 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане
на паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението
и за доходите, върху които се правят
осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет
от 1999 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение на нормативни актове
За изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет
от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за присъединяването
на Република Бъл гария към Шенгенското пространство
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление
№ 163 на Министерския съвет от 2000 г.
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства за довършване на ремонтни
дейности, реставрация и довършителни строителни дейности на обекти,
включени в маршрутите на културнорелигиозния туризъм
За приемане на Устройствен правилник
на Българската агенция по безопасност
на храните
За изменение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет
с Постановление № 89 на Министерския
съвет от 2007 г.
За приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните
заведения
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение на Устройствения правилник на Центъра за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, приет с Постановление
№ 280 на Министерския съвет от 2010 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с
Постановление № 75 на Министерския
съвет от 2003 г.
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За откриване на факултет „Математика
и информатика“ в структурата на Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“
За изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина, приета с
Постановление № 115 на Министерския
съвет от 2004 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
развитието на академичния състав в
Република България, приет с Постанов
ление № 202 на Министерския съвет от
2010 г.
За приемане на Наредба за обхвата,
структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за
опазване и управление на единичните
или груповите недвижими културни
ценности
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране
на цените на тютюневите изделия от
местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола
върху търговията, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет
от 2004 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение на Постановление № 5
на Министерския съвет от 2011 г. за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
За изменение на Наредбата за таксите
за използване на летищата за обществено ползване и за аеронави-гационно
обслужване в Република България,
приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
За изменение и допълнение на Тарифата
за инфраструктурните такси, събирани
от управителя на железопътната инфраструктура, одобрена с Постановление
№ 302 на Министерския съвет от 2001 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския
съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление № 161
на Министерския съвет от 2006 г.
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За изменение и допълнение на Постановление № 215 на Министерския съвет
от 2007 г. за определяне на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Техническа
помощ“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие,
за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
За приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите
и регистрацията на полезните модели
изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и
отпуските, приета с Пост ановление
№ 72 на Министерския съвет от 1986 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за служебното положение на държавните
служители, приета с Постановление № 34
на Министерския съвет от 2000 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 323 на Министерския съвет от
2008 г. за определяне на първостепенния
и второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити в Министерството
на вътрешните работи
За условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи
за окончателни плащания по одобрени
проекти по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и за тяхното възстановяване
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за отпечатване и
контрол върху ценни книжа, приета с
Постановление № 289 на Министерския
съвет от 1994 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
културата, приет с Постановление № 239
на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение на Наредбата за възлагане
на специални обществени поръчки, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2004 г.
За изменение на Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Устройствен правилник
на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма
За изменение и допълнение на Постановление № 14 на Министерския съвет от
2011 г. за определяне на първостепенния
и второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити в Министерството
на културата
За предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2011 г. по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2011 г. за финансиране на приоритетни
инфраструктурни обекти
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За предоставяне на неотложна хуманитарна помощ при евакуацията на бежанците,
намиращи се на либийско-тунизийската
граница, и за недопускане на хуманитарна катастрофа
За закриване на Съвета за икономическа
политика към Министерския съвет
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по
енергийна ефективност, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет
от 2009 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За приемане на Наредба за условията и
реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите
изделия, и контрола над тях в Националната служба за охрана
За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Агенция „Пътна
инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от
2008 г.
За доп ъ л нен ие на Пра ви л н и к а з а
прилагане на Закона за обществените
поръчки, приет с Постановление № 150
на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации
и дейности
За приемане на Наредба за условията
и реда за издаване на удостоверения,
свързани с придобита професионална
квалификация на територията на Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава
членка
За предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Столичната община за 2011 г.
за плащания по договор за изработка и
доставка на метровлакове
За приемане на Наредба за реда и начина
за изчисляване размера на финансовата
гаранция или еквивалентна застраховка
и за предоставяне на годишни справкидекларации при трансграничен превоз
на отпадъци
За изменение на Единния класификатор на
длъжностите в администрацията, приет
с Постановление № 47 на Министерския
съвет от 2004 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2007 г. за определяне на условията и
реда за разходване на целевите средства
за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на български граждани, които нямат доход
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и/или лично имущество, което да им
осигурява лично участие в здравноосигурителния процес
За създаване на Спортно-оздравителен
комплекс „Лозенец“
За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Министерството на
външните работи
За предоставяне на средства от бюджета
на Министерството на земеделието и
храните за закупуване на дялове във
връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
За допълнение на Тарифа № 1 към Закона
за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата,
следствените служби и Министерството
на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет
от 1992 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия към министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Пост ановление № 240 на
Министерския съвет от 2004 г.
За допълнение на Постановление № 334
на Министерския съвет от 2010 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2011 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет
от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за присъединяването
на Република България към Шенгенското пространство
За отменяне на Постановление № 89
на Министерския съвет от 2009 г. за
заемообразно осиг у ряване на средс т ва за п ла ща н и я по дог овори по
Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по Програма
ФА Р к ъм М и н ис т ер с т во т о на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
За изменение и допълнение на Постановление № 324 на Министерския съвет
от 2003 г. за промяна на категорията
на железопътни линии и участъци от
железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни
линии
За създаване на Национален съвет по
миграционна политика
За допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с
Постановление № 4 на Министерския
съвет от 2006 г.
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За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Националния съвет по наркотичните
вещества, приет с Пост ановление № 10
на Министерския съвет от 2001 г.
31
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
31
За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от
Патентното ведомство на Република
България, одобрена с Постановление
№ 242 на Министерския съвет от 1999 г. 	 31
За приемане на Наредба за мястото
и начина на нанасяне на уникалната
идентификация на взривните вещества
за граждански цели
31
За изменение на Постановление № 44
на Министерския съвет от 2010 г. за
определяне на зоните във въздушното
пространство на Републ ика България, в
които се ограничава въздухоплаването 32
За приемане на Наредба за условията и
реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите
изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи
32
За изменение и допълнение на Наредбата
за работа с генетично модифицирани
организми в контролирани условия,
приета с Постановление № 211 на Министерския съвет от 2005 г.
33
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по
публична администрация към министъра на образованието, младежт а и
науката, приет с Постановление № 82
на Министерския съвет от 2000 г.
33
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
33
За изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към
съдържанието на основните документи,
издавани от висшите училища, приета с
Постановление № 215 на Министерския
съвет от 2004 г.
33
За изменение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет
с Постановление № 89 на Министерския
съвет от 2007 г.
33
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г. за провеждане на
кандидатстудентска борса за българите
в чужбина
33
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
33
За изменение и допълнение на Постановление № 121 на Министерския
съвет о т 20 07 г. за оп редел яне на
реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз
34
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105 За приемане на Наредба за допингов
контрол при тренировъчна и състезателна дейност
106 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
107 За преобразуване на държавни културни
институти
108 За одобряване на Тарифа за таксите за
радио- и телевизионна дейност
109 За изменение и допълнение на Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и от областните управители, одобрена с
Постановление № 175 на Министерския
съвет от 1998 г.
110 За отменяне на Правилника за устройството и дейността на университет с
наименование Академия на Министерството на вътрешните работи, приет с
Постановление № 344 на Министерския
съвет от 2004 г. 	
111 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните
администрации, приет с Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2000 г.
112 За предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Япония
113 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
за отпускане на хуманитарна помощ за
Япония
114 За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол, приета с
Постановление № 156 на Министерския
съвет от 2003 г.
115 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за съхраняване и
унищожаване на наркотични вещества,
растения и прекурсори, както и за
вземане на представителни проби от
тях, приета с Постановление № 28 на
Министерския съвет от 2006 г.
116 За допълнение на Постановление № 258
на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна
програма „Транспорт“, съфинансирана
от Кохезионния фонд и Европейския
фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
117 За изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет
от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за присъединяването
на Република България към Шенгенското пространство
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118 За изменение на Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския
съвет, приет с Постановление № 280 на
Министерския съвет от 2010 г.
119 За изменение и допълнение на Постановление № 251 на Министерския съвет
от 2009 г. за определяне на условията
и реда за предоставяне на ваучери за
обучение на безработни и заети лица
по приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007 – 2013“
120 За осигуряване на средства за национално доплащане за тютюн за 2010 г.
чрез Държавен фонд „Земеделие“
121 За закриване на Център „Фонд за трансплантация“
122 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от
Закона за контрол върху наркотичните
вещества и преку рсорите, приета с
Постановление № 216 на Министерския
съвет от 2004 г.
123 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
124 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от органите
на държавния здравен контрол по Закона
за здравето, приета с Постановление
№ 242 на Министерския съвет от 2007 г.
125 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с
Постановление № 343 на Министерския
съвет от 2004 г.
126 За приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор
по Закона за Комисията за финансов
надзор
127 За утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши
училища за учебната 2011 – 2012 г.
128 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външнитеработи за 2011 г.
129 За приемане на Наредба за реда за достъп
до Националната визова информационна система на Република България и
до Визовата информационна система
на Европейския съюз
130 За определяне размера на еднократната
целева помощ за ученици, записани в
първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част
от разходите в началото на учебната
2011 – 2012 г.
131 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
отбраната за 2011 г.
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132 За приемане на Наредба за условията
и реда за воденето, поддържането и
ползването на Административния регистър
39
133 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“, приет с Постановление
№ 255 на Министерския съвет от 2009 г. 39
134 За изменение на Устройствения правилник на Авиоотряд 28, приет с Постановление № 261 на Министерския
съвет от 2010 г. 	
39
135 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на отбраната
39
136 За приемане на Тарифа за таксите, които
се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
39
137 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г.
чрез бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката по
самостоятелните бюджети на държавните висши училища
39
138 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията
и на нейната администрация, приет с
Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2003 г. 	
39
139 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи, приет с Постановление № 74 на
Министерския съвет от 1991 г. 	
39
140 За приемане на Наредба за изиск ванията
за ет икет и ране и п редоставяне на
стандартна информация за продукти,
свързани с енергопотреблението, по
отношение на консумацията на енергия
и на други ресурси
41
141 За изменение на Постановление № 186
на Министерския съвет от 2010 г. за
осигуряване на целодневна организация
на учебния ден за учениците от I клас в
държавните и общинските училища
40
142 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства от централни я бюд жет за
2011 г. по бюджета на Министерството
на правосъдието и за възлагане на
министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена поръчка по реда на Наредбата за
възлагане на специални обществени
поръчки, приета с Постановление № 233
на Министерския съвет от 2004 г., за
осигуряване дейността на специализираните органи на съдебната власт
40
143 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства от централния бюджет за 2011
г. по бюджета на Минис терството на
правосъдието
40
144 За изменение на Устройствения прави л н и к на Изп ъ л н и т ел на а г ен ц и я
„Електронни съобщителни мрежи и
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информационни системи“, приет с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г.
За структурни промени в системата на
здравеопазването
За предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение
на план за разпределение на храни от
интервенционните запаси на Европейския съюз за социално слаби лица
За приемане на Списък на оръжията
и Списък на изделията и технологиите
с двойна употреба, които подлежат на
контрол при внос
За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Министерството на
външните работи
За изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет
от 2009 г. за създаване на Център „Фонд
за асистирана репродукция“
За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Министерството на
външните работи
За приемане на Наредба за реда за
оформяне, подаване и разглеждане на
опозиции по Закона за марките и географските означения
приемане на Наредба за реда и начина
за съхранение на опасни химични вещества и смеси
За изменение и допълнение на Наредбата за Националния геофонд, приета с
Постановление № 264 на Министерския
съвет от 1999 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. 	
За определяне на условията, критериите
и реда за финансово подпомагане на
общините за достъпа им до финансиране
от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД
За допълнение на Постановление № 158
на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Цент ър за превенци я
и противодействие на корупцията и
организираната престъпност към Министерския съвет
За изменение и допълнение на класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2010 г.
За предоставяне на лимит за плащания
по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
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159 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за 2011 г. и по бюджета на
Министерството на външните работи
за 2011 г.
160 За финансиране на плащания по договори по проекти, съфинансирани от
Кохезионния фонд по Регламент (ЕО)
№ 1164/94 на Съвета от 16 май 1994 г.
относно създаването на Кохезионен фонд
и управлявани от Министерството на
околната среда и водите
161 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
162 За откриване на факултет „Информационни науки“ в структ у рата на
Университета по библиотекознание и
информационни технологии – София
163 За закриване на Технологичн ия колеж – София, в структурата на Химикотехнологичния и металургичен
университет – София
164 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
165 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Националната служба за охрана при
Президента на Република България,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1992 г.
166 За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират от Изпълнителната
агенция по трансплантация по Закона
за трансплантация на органи, тъкани
и клетки, Закона за здравето и Закона
за лечебните заведения
167 За приемане на Наредба за определяне
на реда за изплащане от държавата на
присъдена издръжка
168 За предоставяне на средства от държавния
бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията,  критериите и реда за предоставянето им
169 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г.
170 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
171 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
лова и опазване на дивеча, приет с
Пост ановление № 151 на Министерския
съвет от 2001 г.
172 За приемане на Наредба за условията
и реда за управление на средствата от
Фонда за безопасност на движението
173 За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителната агенция по горите
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174 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване
на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните
работи, приета с Пост ановление № 183
на Министерския съвет от 2007 г.
175 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване,
отказ и отнемане на разрешения за
работа на чужденци в Републ ика България, приета с Постановление № 77
на Министерския съвет от 2002 г.
176 За изменение на Постановление № 86
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и на държавните служители и
лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството
на вътрешните работи
177 За приемане на Тарифа за таксите за
водовземане, за ползване на воден обект
и за замърсяване
178 За закриване на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните
179 приемане на Правилник за прилагане
на Закона за чужденците в Република
България
180 За определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
181 За предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета
на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризм а за финансиране изпълнението на М ярка 1 от
мерките за реализация на Иновационната стратегия на Република България
182 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
183 За изменение и допълнение на Наредбата
за оформяне, подаване и експертиза на
заявки за регистрация на промишлен
дизайн, приета с Пост ановление № 268
на Министерския съвет от 1999 г.
184 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление
№ 271 на Министерския съвет от 2009 г.
185 За изменение на Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
186 За изменение и допълнение на Наредбата
за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление
№ 30 на Министерския съвет от 2008 г.
187 За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“
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188 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2010 г. 	 53
189 За приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Българо-германски център за
професионално обучение“
53
190 За временно прекратяване дейността
на задгранични представителства на
Република България
53
191 За изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на
достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.
53
192 За изменение и допълнение на Правилника за структурата, организацията и
дейността на Националния съвет за закрила на детето, приет с Постановление
№ 349 на Министерския съвет от 2006 г. 54
193 За изменение на Устройствения правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
54
194 За изменение и допълнение на Наредбата
за регистриране на наименованията на
артистичните групи, приета с Постановление № 158 на Министерския съвет
от 1997 г.
54
195 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
здравеопазването за нуждите на Център
„Фонд за лечение на деца“
54
196 За създаване на Единна електронна
съобщителна мрежа на държавната
администрация и за нуждите на националната сигурност
54
197 За изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от
2010 г. за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз
54
198 За приемане на Наредба за условията и
реда за издаване на визи и определяне
на визовия режим
55
199 За приемане на Методика за изчисляване
на нетните разходи от извършване на
универсалната пощенска услуга
55
200 За приемане на Наредба за ползването на повърхностните води
56
201 За предоставяне на финансови средства
от централния бюджет по бюджета
на Министерството на земеделието и
храните за 2011 г. за финансиране възстановяването на хидромелиоративна
инфраструктура, за отводнителни и
напоителни полета, за предпазване
на земеделски земи от заливане и за
предотвратяване на бедствия и аварии
във вр ъ зка с ъс с т рои т елс т во т о на
обект Автомагист рала „Тракия“ (А-4)
„Оризово – Бургас“, участък: ЛОТ 4
„Ямбол – Карнобат“ от км 276+200 до
км 325+280
56
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202 За изменение и допълнение на Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол,
приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г.
203 За предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. за придобиване
на акции от държавата във връзка с
консолидиране на държавното участие
в търговско дружество
204 За предоставяне на средства от централния бюджет за 2011 г. за придобиване
на акции от държавата във връзка с
увеличаването на капитала на търговско
дружество
205 За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на
изделия и технологии с двойна употреба
206 За одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за
придобиване на правоспособност за
класификатор на кланични трупове по
скалата EUROP
207 За разпределение на средствата по т.
27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г.
208 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства за довършителни строителни
дейности на обекти, включени в маршрутите на религиозния туризъм, и за
религиозните нужди на населението на
селища без храмове
209 изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране и на
нейната администрация, приет с Постановление № 122 на Министерския
съвет от 2004 г.
210 За приемане на Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството
на вътрешните работи
211 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
212 За преобразуване на държавен културен
институт
213 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
214 За изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани
с прилагането на регламенти, приети
съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/
ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на
рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към енергоемките продукти
и за изменение на Директива 92/42/
ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО
и 2000/55/ЕО наЕвропейския парламент
и на Съвета
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215 За изменение и допълнение на Постановление № 205 на Министерския съвет
от 2009 г. за определяне на органите
за управление, сертифициране и одит
на средствата по Европейския фонд за
връщане и за утвърждаване на Многогодишна програма по Европейския фонд
за връщане за периода от 2008 до 2013 г. 	 58
216 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет,
утвърдена с Постановл ение № 91 на
Министерския съвет от 2003 г. 	
58
217 За определяне на Тарифа, по която
партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални
центрове
58
218 За изменение на Постановление № 88
на Министерския съвет от 2010 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на правосъдието
58
219 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата,
одобрена с Постановление № 140 на
Министерския съвет от 1998 г.
58
220 За изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет
от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за присъединяването
на Република България към Шенгенското пространство
59
221 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с
Постановление № 35 на Министерския
съвет от 2011 г. 	
59
222 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на здравеопазването, приет с Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2009 г.
59
223 За откриване на институт „Национална
банка за промишлени микроорганизми
и клетъчни култури“ в структурата на
Химикотехнологичния и металургичен
университет – София, и за закриване на
юридическо лице на бюджетна издръжка
по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието,
младежта и науката
60
224 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г.
60
225 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2011 г.
60
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226 За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации
и дейности
227 За изменение и допълнение на Постановление № 45 на Министерския съвет
от 2010 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Европейския фонд за връщане за
периода от 2008 до 2013 г.
228 За допълнение на Постановление № 84
на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните
училища в Република България, определяне на критерии за включване
в Списъка на средищните училища и
приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението
на пътуващите ученици от средищните
училища
229 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване, отказ
и отнемане на разрешения за работа на
чужденци в Републ ика България, приета
с Постановление № 77 на Министерския
съвет от 2002 г.
230 За предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2011 г. по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на вътрешните работи,
Министерството на финансите и на администрацията на Министерския съвет
за финансиране на обект „Граничен
преход „Маказа“ и инженерно-укрепителни работи по довеждащ път
231 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския
съвет от 2006 г. 	
232 За изменение и допълнение на Наредбата
за дейността на заложните къщи, приета
с Постановление № 40 на Министерския
съвет от 2009 г. 	
233 За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Фонда за
външните граници от 2010 до 2013 г.
234 За политиката на Република България
на участие в международното сътрудничество за развитие
235 За п р едо с т а вя не на доп ъ л н и т ел на
субсидия на Българската национална
телевизия за 2011 г.
236 За приемане на Наредба за оценка на
поземлени имоти в горски територии
237 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюд жет по бюджета
на Министерството на отбраната за
2011 г.
238 За приемане на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция
239 За приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
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изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за общински съветници
и кметове на 23 октомври 2011 г.
За изменение на Правилника за реда
за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно
участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет
от 2003 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, приет с Постановление
№ 243 на Министерския съвет от 1998 г.
За изменение на Постановление № 86
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и на държавните служители и
лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството
на вътрешните работи
За доп ъ л нен ие на Пра ви л н и к а з а
прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2010 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет
от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за присъединяването
на Република България към Шенгенското пространство
За изменение на Постановление № 280
на Министерския съвет от 2004 г. за
създаване на Център „Фонд за лечение
на деца“
За приемане на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции
при увреждане или при замърсяване на
околната среда над допустимите норми
и/или при неспазване на определените
емисионни норми и ограничения
За приемане на Наредба за определяне
на правила за образуване и прилагане
на цената на универсалната пощенска
услуга и на Методика за определяне
достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
За изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза
на заявки за регистрация на марки и
географски означения, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет
от 1999 г. 	
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане
на схема за предоставяне на плодове и
зеленчуци в учебните заведения – схема
„Училищен плод“, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет
от 2010 г.
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251 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
252 За допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
253 За изменение и допълнение на Наредбата относно съдържанието, структурата,
условията и реда за предоставяне на
информацията, предвидена в правото
на Европейските общности в областта
на енергетиката, на институции на
Европейските общности, приета с Пос
тановление № 332 на Министерския
съвет от 2006 г.
254 За осигуряване на средства за издръжка
на Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
за 2011 г.
255 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Националната
служба по зърното и фуражите към
министъра на земеделието и храните,
приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2003 г.
256 За изменение на Пост ановление № 65
на Министерския съвет от 2011 г. за
предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2011 г. по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2011 г. за финансиране на приоритетни
инфраструктурни обекти
257 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и
Министерството на правосъдието за
2011 г.
258 За изменение на Постановление № 236
на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
259 За приемане на Наредба за изискванията
към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис
260 За изменение на Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
261 За преобразуване на Педагогическия
колеж – Враца, в структурата на Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“ във филиал
262 За п р едо с т а вя не на доп ъ л н и т ел на
субсидия на Българската национална
телевизия за 2011 г.
263 За промяна на предназначението на
неусвоените от Българската академия
на науките средства, предоставени в
изпълнение на Постановление № 320
на Министерския съвет от 2008 г. за
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предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Българската академия на
науките за участие в съвместен награден
фонд с Държавния университет в Айова – Съед инените американски щати,
учреден на името на Джон Атанасов
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за
2011 г. по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 336
на Министерския съвет от 2010 г.
За изменение и допълнение на Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните такси
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и
науката, приет с Постановление № 11
на Министерския съвет от 2010 г.
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата,
приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2009 г. 	
За създаване на Съвет за електронно
управление при Министерския съвет
За допълнение на Постановление № 181
на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти
и дейности, които са от значение за
националната сигурност
За изменение и допълнение на Постановление № 245 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Регионално
развитие“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г.
За приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието
на транспортируемо оборудване под
налягане и за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензии за осъществяване
на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност и за реда за водене
на регистър на съоръженията, приета с
Пост ановление № 187 на Министерския
съвет от 2000 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 65 на Министерския съвет
от 2011 г. за предоставяне на финансови
средства от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2011 г. за финансиране на приоритетни
инфраструктурни обекти
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с
Постановление № 268 на Министерския
съвет от 2009 г.

73

75

77

77

77
77

77

77

78

77

78

Б Р О Й 1 0 7  	 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 1 1 Г.
274 За изменение и допълнение на Постановление № 304 на Министерския съвет от
2010 г. за приемане на обемите, цените
и методиките за остойностяване и за
заплащане на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване
275 За изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет
от 2010 г. за одобр яване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за присъединяването
на Републ ика България към Шенгенското пространство
276 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г.
277 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
278 За изменение и допълнение на Постановление № 65 на Министерския съвет
от 2011 г. за предоставяне на финансови
средства от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2011 г. за финансиране на приоритетни
инфраструктурни обекти
279 За пренасочване на неусвоените средства
за екологичните обекти по приложение
№ 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2011 г.
280 За преобразуване на културен институт
281 За изменение на Постановление № 207
на Министерския съвет от 2011 г. за
разпределение на средствата по т. 27
от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. 	
282 За изменение и допълнение на Постановление № 231 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „А дминистративен капацитет“, съфинансирана
от Европейск и я социа лен фонд, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. 	
283 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет
от 2009 г.
284 За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните
богатства
285 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на
икономиката, енергетиката и т у ризма по Закона за държавните такси,
приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1995 г.
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286 За възлагане на военновременни задачи по отбраната на ст раната на
д ъ рж а в н и т е о р г а н и , о р г а н и т е н а
местното самоуправление и местната
администрация и на юридическите
лица – бюджетни организации
287 За допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
288 За изменение на Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Устройствен правилник
на Министерския съвет и на неговата
администрация
289 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271
на Министерския съвет от 2009 г.
290 За одобряване на Тарифа за таксите,
които събират музеите, Националният
институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“ за извършване
на услуги и за издаване на документи
и дубликати
291 За изменение и допълнение на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на
Министерството на отбраната, които
се намират в населени места, в които
няма структури на Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и на Българската армия, приета с Постановление № 193 на Министерския
съвет от 2010 г.
292 За изменение и допълнение на Наредбата за дейността на доставчиците на
удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията
при предоставяне на удостоверителни
услуги, приета с Постановление № 17
на Министерския съвет от  2002 г. 	
293 З а п рием а не н а Н ар ед б а з а р ед а
за к ласифициране на растени ята и
веществата като наркотични
294 За изменение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с
Постановление № 302 на Министерския
съвет от 2009 г.
295 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
296 За приемане на Устройствен правилник
на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие
297 За приемане на Наредба за условията и реда за разпредел яне и разходване на средствата от Фонда за
покриване на разходите за приватизаци я и следп риват изационен конт рол към А генци ята за приватизация и следприватизационен контрол
298 За предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Турция
за нуждите на пострадалото от земетресението население
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299 За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2012 г.
300 За определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
301 За изменение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия
по прилагането на Регламент (ЕО)
№ 343/2003 на Съвета от 18 февруари
2003 г. за установяване на критерии и
механизми за определяне на държава
членка, компетентна за разглеждането
на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от
гражданин на трета страна, Регламент
(ЕО) № 1560/2003 на Комисията от
2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 343/2003 на Съвета за установяване на
критерии и механизми за определяне на
държавата членка, която е компетентна
за разглеждането на молба за убежище,
която е подадена в една от държавите
членки от гражданин на трета страна,
Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета
от 11 декември 2000 г. за създаване на
система „Евродак“ за сравняване на
дактилоскопични отпечатъци с оглед
ефективното прилагане на Дъблинската конвенци я и Регламент (ЕО)
№ 407/2002 на Съвета от 28 февруари
2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 2725/2000 относно създаването на
системата „Евродак“ за сравняване на
дактилоскопични отпечатъци с оглед
ефективното прилагане на Дъблинската
конвенция, приета с Постановление
№ 332 на Министерския съвет от 2007 г.
302 За изменение и допълнение на Постановление № 59 на Министерския съвет от
2011 г. за условията и реда за отпускане
на безлихвени заеми на общините от
централния бюджет за финансиране на
разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и тяхното възстановяване
303 За допълнение на Постановление № 258
на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна
програма „Транспорт“, съфинансирана
от Кохезионния фонд и Европейския
фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
304 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
305 За изменение и допълнение на Постановление № 36 на Министерския съвет
от 2001 г. за изграждане на Комплексна
автоматизирана система за управление
при извънредно, военно положение и/
или положение на война (КАС)
306 За допълнение на Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за
кадрово осигуряване на някои дейности
в бюджетните организации
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307 За изменение и допълнение на Наредбата
за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за
продукт и, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията
на енергия и на други ресурси, приета с
Постановление № 140 на Министерския
съвет от 2011 г.
308 За преобразуване на Техническия колеж – Ямбол, в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, във
факултет „Техника и технологии“
309 За изменение на Постановление № 322
на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма
за функциониране на Информационната
система за управление и наблюдение на
средствата от Структурните фондове
и Кохезионн ия фонд на Европейския
съюз в Република България
310 За изменение на Постановление № 334
на М и н ис т ерск и я с ъве т о т 2010 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.
311 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2011 г.
312 За компенсирани промени между елементите на кредитите по бюджета на
Министерството на отбраната за 2011 г.
313 За приемане на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност
при ядрена и радиационна авария
314 За приемане на нормативни актове по
прилагането на Закона за държавния
служител
315 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
316 За приемане на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение т о на дей нос т и в г орск и т е т еритории – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
317 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и
за отстраняване на нанесените щети
върху околната среда, настъпили от
минали действия или бездействия, при
приватизация, приета с Постановление
№ 173 на Министерския съвет от 2004 г.
318 За предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия
за 2011 г.
319 За изменение и допълнение на Тарифа
№ 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта, одобрена с Постановление № 81
на Министерския съвет от 2000 г.
320 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г.
чрез бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката на
Българската академия на науките
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321 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката по
линия на българската помощ за развитие
за финансиране на оздравителен лагер за
50 души (деца и техните ръководители)
от Украйна, засегнати от аварията в
Чернобил
322 За изменение на Постановление № 94
на Министерския съвет от 2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/
съпрузите на военнослужещите, които са
ги последвали при преместването им в
друго населено място и поради това са
прекратили трудовите или служебните
си правоотношения, и на безработните
съпруги/съпрузи на военнослужещите,
участващи в международни операции
и мисии
323 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет
от 2006 г.
324 За изменение и допълнение на Наредбата
за организация на работното време на
лицата, които извършват транспортни
дейности в автомобилния транспорт,
приета с Пост ановление № 244 на Министерския съвет от 2006 г.
325 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
326 За изменение и допълнение на Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Списък
на средищните училища в Република
България, определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови
правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища
327 За изменение и допълнение на Устройствени я правилник на Държавната
агенция за метрологичен и технически
надзор, приет с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2003 г.
328 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
329 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
330 За допълнение на Постановление № 62
на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на национални правила за
допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
331 За изменение на Постановление № 320
на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неот-
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ложни мерки за присъединяването на
Република България към Шенгенското
пространство
За предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции
от държавата във връзка с увеличаването
на капитала на търговско дружество
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризм а, приет с
Постановление № 268 на Министерския
съвет от 2009 г.
За българските неделни училища в
чужбина
За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета
на Министерството на отбраната за
2011 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на здравеопазването, приет с Постановление № 256 на Министерския съвет
от 2009 г.
За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2011 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират по Закона за медицинските изделия
За приемане на Наредба за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата
и критериите за включване, промени
и/и л и изк л юч ва не на лек арс т вен и
продукти от Позитивния лекарствен
списък и условията и реда за работа на
Комисията по цени и реимбурсиране
За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации
и дейности
За изменение и допълнение на Наредбата за воденето и съхраняването на
регистрите от Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата, приета с
Постановление № 324 на Министерския
съвет от 1997 г.
За определяне размера на частта от
продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179,
ал. 1 от Закона за горите
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата за държавните изиск вани я
за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168
на Министерския съвет от 2000 г.
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346 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане
на схема за предоставяне на плодове и
зеленчуци в учебните заведения – схема
„Училищен плод“, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет
от 2010 г.
347 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2011 г.
348 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета
на Министерството на отбраната за
2011 г.
349 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2011 г.
350 За целево финансово осигуряване изпълнението на споразумение за извънсъдебно разрешаване на спор
351 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
352 За изменение и допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет
от 1991 г. за определяне минимални
размери на намаленията на превозните
цени по автомобилния транспорт на
някои групи граждани
353 За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации
и дейности
354 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
355 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет
за 2011 г.
356 За одобряване на допълнителен трансфер
от републиканския бюджет за 2011 г.
по бюджета на държавното обществено
осигуряване
357 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма
358 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г. 	
359 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2011 г.
360 За изменение и допълнение на Постановление № 333 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на План
за развитие на въоръжените сили на
Република България
361 За изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина на осъществяване
на достъп до търговския регистър по
служебен път
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362 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи на консултанти за оценяване
на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с Постановление
№ 247 на Министерския съвет от 2003 г. 104
363 За изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията, приета с
Постановление № 243 на Министерския
съвет от 2005 г.
104
364 За приемане на Наредба за условията и
реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за
медицинските изделия и за определяне
на стойността, до която те се заплащат 104

102

365 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на външните работи 105

103

366 За приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона
за здравното осигуряване
105
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367 За изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
368 За изменение и допълнение на Наредба
за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби,
приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г.
369 За изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
370 За изменение и допълнение на Правилника за дейността на Съвета по
националния радиочестотен спектър,
приет с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2003 г. 	
371 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. 	
372 За изменение и допълнение на Устройствени я правилник на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,
приет с Постановление № 122 на Министерския съвет от 2004 г.
373 За одобряване финансирането на проек т и, свърза ни с изп ъ лнениет о на
неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към
Шенгенското пространство
374 За приемане на Тарифа за таксите, които
се събират от Комисията за регулиране
на съобщенията за 2012 г. по Закона
за електронните съобщения

106

107

107

107

107

107

107

107
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ПРАВИЛНИЦИ
За

За
За

За

За

За

дейност та, структ у рата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни
към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
прилагане на Закона за чужденците в
Република България
устройството и дейността на Държавно
предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“
прилагане на Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
устройството, дейността и структурата
на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи
прилагане на Закона за военната полиция

За

2
51

53
За
57

63

На Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството към
министъра на земеделието и храните
9
На Българската агенция по безопасност на
храните
15
На Министерството на отбраната
39
На Изпълнителната агенция по горите
49
На Изп ъ лни т елна агенц и я „Бъ лгарска
служба за акредитация“
53
На А генци ята за устойчиво енергийно
развитие
88
На Министерството на външните работи 105
НАРЕДБИ

За

За
За

За
За

За

57

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

За

За

установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009
относно вещества, които нарушават
озоновия слой
2
условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България
в операции и мисии на международни
организации за управление на кризи извън територията на Република България 9
безплатното работно и униформено облекло
9
обхвата, структурата, съдържанието
и методологията за изработване на
плановете за опазване и управление на
единичните или груповите недвижими
културни ценности
19
разглеждане на спорове по Закона за
патентите  и регистрацията на полезните
модели
21
условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, и контрола над тях в Националната служба за
охрана
26

За
За

За

За

За
За
За
За

За
За
За
За

За
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условията и реда за издаване на удост ов е р ен и я , с в ър з а н и с п ри до би т а
професионална квалификация на територи ята на Република Българи я,
не о бход и м и за до с т ъп и л и за у пражняване на регулирана професия
на т ери т ори я т а на д ру г а д ърж а ва
членка
реда и начина за изчисляване размера
на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне
на годишни справки-декларации при
трансграничен превоз 	
мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните
вещества за граждански цели
условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, и контрола
над тях в Министерството на вътрешните работи
допингов контрол при тренировъчна

и състезателна дейност

реда за достъп до Националната визова
информационна система на Република
България и до Визовата информационна
система на Европейския съюз
условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър
изиск ванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за
продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията
на енергия и на други ресурси
реда за оформяне, подаване и разглеждане
на опозиции по Закона за марките и географските означения
реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси
определяне на реда за изплащане от
държавата на присъдена издръжка
условията и реда за управление на
средствата от Фонда за безопасност
на движението
условията и реда за издаване на визи и
определяне на визовия режим
ползването на повърхностните води
оценка на поземлени имоти в горски
територии
вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване
на околната среда над допустимите норми
и/или при неспазване на определените
емисионни норми и ограничения
определяне на правила за образуване
и при лагане на цената на у ниверсалната пощенска услуга и на Методика за определяне достъпността на
цената на у ниверсалната пощенска
услуга

28

29
31

32

35

39

39

41
43
43
48

49
55
56
63

70

70
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За
За

За

За

За

За
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изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран
електронен подпис
71
съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируемо
оборудване под налягане и за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за
осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за
реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Пост ановление № 187
на Министерския съвет от 2000 г.
78
реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
87
условията и реда за разпределяне и
разходване на средствата от Фонда за
покриване на разходите за приватизация
и следприватизационен контрол към
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
88
аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна
авария
94
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти
96
регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, условията,
правилата и критериите за вк лючване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния
лекарствен списък и условията и реда
за работа на Комисията по цени и реимбурсиране
100
условията и реда за съставяне на списък
на медицинските изделия по чл. 30а от
Закона за медицинските изделия и за
определяне на стойността, до която те
се заплащат
104
ТАРИФИ

За

За

За
За
За
За

За

т а кси т е, кои т о с е с ъби рат о т Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството по
Закона за животновъдството
таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения
таксите, които се събират по Закона за
държавната собственост
таксите, които се събират по Закона за
лечебните заведения
таксите за радио- и телевизионна дейност
таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията
за финансов надзор
таксите, които се събират в системата
на Министерството на околната среда
и водите

БРОЙ 10 7

За

таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по
Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки, Закона за здравето и
Закона за лечебните заведения
48
За таксите за водовземане, за ползване
на воден обект и за замърсяване
50
За таксите, които се събират за обучение
за придобиване на правоспособност за
класификатор на кланични трупове по
скалата EUROP
57
По която партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални
центрове
58
За таксите, които се събират в системата
на Министерството на икономиката, енергетиката и т у ризма по Закона за подземните богатства
83
За таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо
културно наследство и Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
за извършване на услуги и за издаване
на документи и дубликати
84
За таксите, които се събират по Закона за
медицинските изделия
99
За регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, условията,
правилата и критериите за вк лючване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния
лекарствен списък и условията и реда
за работа на Комисията по цени и реимбурсиране
100
За таксите, които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията за 2012 г.
по Закона за електронните съобщения 107
ПЛАНОВЕ
За

развитие на въоръжените сили на Република България

За

изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска
услуга
55
остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване
105

2

МЕТОДИКИ
2
За
3
13
16
35

38

39

РЕШЕНИЯ
717 За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площ „Блок
1 Нови пазар“, разположена на територията на областите Разград, Силистра,
Добрич, Шумен и Варн а, и за уведомление за предоставяне на разрешение
чрез конкурс

10
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767 За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площ „Блок
2 Силистра“, разположена на територията на областите Силистра и Добрич,
и за уведомление за предоставяне на
разрешение чрез конкурс
890 За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площта „Блок
1-20 Никопол“, разположена на територията на областите Враца, Плевен, Ловеч
и Велико Търново, и за уведомление
за предоставяне на разрешение чрез
конкурс
891 За даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията
по предоставена концесия за добив на
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вермикулитова
суровина – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Белица“, разположено
в землището на с. Средищна, община
Ихтиман, Софийска област
893 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък
и чакъл (речна баластра), от находище
„Ерден – 2“, разположено в землищата
на с. Ерден и гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана, на
„ТБМ – 2000“ – ЕООД, Монтана
894 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – гнайсошисти, от
находище „Райново“, разположено в
землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково,
на „ИНЕРМАТ“ – АД, Стара Загора
939 За определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през
2011 г.
972 За приемане на Политика в областта на
електронните съобщения на Република
България
2
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Маркова могила – център“, разположено в землищата на с. Девенци и с.
Чомаковци, община Червен бряг, област
Плевен, на „Девинци“ – ООД, Плевен
3
За откриване на производство за издаване на разрешение за проучване на
минни отпадъци – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ „Бухтата“,
разположена в Българския черноморски шелф, залива „Вромос“

34

37
10
69

1

75

87

1

1

120

137

1

165

1
4
172

6

6

242
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За приемане на Отчета за изпълнението
на Националната статистическа програма и за дейността на Националния
статистически институт през 2010 г. и
приемане на Национална статистическа
програма за 2011 г.
За обявяване на 1 февруари за Ден на
признателност и почит към жертвите
на комунистическия режим
За издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства,
в Блок 1-14 Силистар, разположен в
континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
За обявяване на 13 февруари за професионален празник на служителите от
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството
на вътрешните работи
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златосъд ърж а щ и ру д и, о т на ход и ще „Ха н
Крум“ – участъци „Ада тепе“, „Къпел“,
„Къклица“, „Скалак“, „Зона Синап“ и
„Сърнак“, разположено в землищата на
с. Гулия, с. Дъждовник, с. Звънарка, с.
Къклица, с. Малко Каменяне, с. Овчари
и с. Сърнак, община Крумовград, област
Кърджали
За признаване на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ за
представителна организация на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
За обявяване на населеното място село
Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, за град
За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площ „Блок
3 Цар Калоян“, разположена на територията на областите Русе, Разград,
Силистра, Шумен, Търговище и Велико
Търново, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
За предоставяне на концесия за услуга
върху Пристанищен терминал Росенец,
част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – загли
нени пясъци, годни за неотговорно
строителство – изграждане на насипи от
находище „Антимово II“, разположено в
землището на с. Кутово, община Видин,
област Видин

10
9

13

15

15

20
22

60

27

33
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244 За приемане на отчета за дейността на
Управителния съвет на Националния
компенсационен ж и лищен фон д за
2010 г.
286 За предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – халцедонови
си л и ц и т и – подзем н и богат с т ва по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, от находище „Беленища“,
разположено в землището на община
Опака, област Търговище
335 За изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и
фауна и на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на
Списък на защитени зони за опазване
на дивите птици
363 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли,
от находище „Шугла“, участъци „Север“
и „Юг“, разположено в землището на
с. Долно Белотинци, община Монтана,
област Монтана
364 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл,
от находище „Хумни дол“ – участък
„Северен“ и участък „Южен“, разположено в землището на с. Доброселец,
община Тополовград, област Хасково,
на „Интермонтажи“ – ООД, Бургас
365 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
бог атства – строителни материали –
варовици и пясъчници, от находище
„Илиина могила“ – участък „I“ и участък „II“, разположено в землището на
район „Кремиковци“, Столична община,
област София, на „Кариери за чакъл и
пясък – България“ – ЕАД, София
366 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Самоводене“, участък „Запад“,
община Велико Търново, област Велико
Търново, на „Стрела – 92“ – ООД, Велико Търново
367 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци,
годни за производство на бетон и варови
разтвори, от находище „Старо Оряхово
2“, разположено в землището на с. Старо
Оряхово, община Долни чифл ик, област
Варна, на „Ескана“ – АД, Варна
368 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсоши-
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сти, от находище „Мелницата“, разположено в землището на с. Железино,
община Ивайловград, област Хасково,
на „Фриго – Макс“ – ЕООД, София
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Коневец“, разположено в землището
на с. Коневец, община „Тунджа“, област
Ямбол, на „Технострой – инженеринг
99“ – АД, Ямбол
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци,
от находище „Лозево“, разположено
в землището на с. Лозево, община
Шумен, област Шумен, на „Стройресурс“ – ООД, Шумен
За даване на съгласие за изменение на
минималната работна програма и удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в блок „Галата“,
разположен в континенталния шелф и
в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море
За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, намиращи
се в землището на с. Чешнегирово,
община Садово, за държавна нужда
за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията
Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай
За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, намиращи се
в землището на гр. Първомай, община
Първомай, за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и
електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на
трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 1:
Крумово – Първомай
За обявяване на 16 юни 2011 г. за ден
на национален траур
За издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в
площ „Блок 1 Нови пазар“, разположена
на територията на областите Разград,
Силистра, Добрич, Шумен и Варна
За признаване на сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“ за представителна организация на
национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания
За признаване на сдружение „Център
за психологическ и изследвани я“ за
представителна организация на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
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431 За признаване на сдружение „Асоциация
на родители на деца с епилепсия“ за
представителна организация на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
458 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„АМ „Марица“ Оризово – Капитан Ан
дреево, участък „Любимец – Капитан
Андреево“ от км 89+100 до км 108+260,
подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свилен
град – Пъстрогор от км 0+000 до км
2+715, от км 2+715 до км 3+490 и Пътен
възел „Свиленград“ при км 99+280“ на
територията на община Свиленград,
област Хасково
460 За приемане на План за управление на
Природен парк „Златни пясъци“
463 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – баластра, годна за
пътни основи и пълнител на бетони, от
находище „Каваклъка“ – участъци „Каваклъка-изток“ и „Каваклъка-запад“,
разположено в землищата на с. Боянци и
Асеновград, община Асеновград, област
Пловдив, на „Литос комерс“ – ЕООД,
Асеновград
464 За приемане на План за управление на
Природен парк „Шуменско плато“
481 За допускане на предварително изпълнение на Решение № 414 на Министерския
съвет от 2011 г. за даване на съгласие
за изменение на минималната работна програма и удължаване срока на
Разрешението за търсене и проучване
на нефт и газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок „Галата“,
разположен в континенталния шелф
и изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море
482 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Две могили“ – участък
„Маргарита-2“ и участък „Пристое-3“,
разположено в землището на с. Пристое, община Каолиново, област Шумен
536 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ
„Марица“ Оризово – Капитан Андреево
от км 114+000 до км 117+345.10 и реконструкция на ел. кабел 20 kV, кабел
САХкТ и реконструкция на водопроводи
на територията на община Свиленград,
област Хасково
546 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Автомагистрала „Хемус“, участък Белокопитово – Каспичан от км 342+240
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до км 350+000 и временна връзка с път
І-7 при км 342+240 на територията на
община Шумен
За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Реконструкция и електрификация на
жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост 160
км/ч“, Фаза 2: Първомай – Свиленград
За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Реконструкция на път ІІ-76 „Българин – Харманли“ от км 57+727 до км 60+670,
на територията на община Харманли,
област Хасково
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, годни
за направа на обикновени бетони и строителни разтвори, от находище „Близнаков андък“ – участъци „Потока“ (1-ви
контур и 2-ри контур) и „Златолист“,
разположено в землището на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград, на „Хидрострой-юг – 97“ – АД,
гр. Сандански
За изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти
и радиочестотни ленти за граждански
нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно
ползване между тях, приет с Решение
№ 545 на Министерския съвет от 2004 г.
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатст ва – ст рои телни материа ли – амфиболити, от находище „Али“, разположено в землището на с. Веринско,
община Ихтиман, Софийска област
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Поп Кралево“,
разположено в землището на с. Главан,
община Силистра, област Силистра
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – трахити,
от находище „Кояджика“, разположено
в землището на с. Палаузово, община
Стралджа, област Ямбол, на „Технострой – Инженеринг 99“ – АД, Ямбол
За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали – двуслюдени гранитогнайси до
гнайсошисти, ивичести амфиболити и
тънкопластови мрамори, годни за добив
на плочи цепени за облицовки и камък
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ломен и цепен за сгради и съоръжения,
от находище „Наредените камъни“,
разположено в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград, област
Хасково, на „Ралекс“ – ООД, Пловдив
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находище „Кипилово“, разположено в землището на с. Кипилово,
общ и на Ко т ел, облас т С л и вен, на
„Стрела – 92“ – ООД, Велико Търново
За отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на обект „Реконструкция и
електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на
трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 2:
Първомай – Свиленград
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти, от находище
„Айселана“ – участък „Айселана 2“,
разположено в землището на с. Крушево,
община Гърмен, област Благоевград
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Горно Лешко“ – участък „Скалата“,
разположено в землището на с. Лешко,
община Благоевград, област Благоевград
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, годни за трошени фракции за пътно
строителство и направа на обикновени
бетони, от находище „Богорово“, разположено в землището на с. Богорово,
община Силистра, област Силистра, на
„Благстрой“ – ЕООД, Силистра
За предоставяне на концесия за добив на
метални полезни изкопаеми – оловноцинкови руди – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства, от находище „Шахоница“,
община Рудозем, област Смолян
За предоставяне на концесия за добив на
твърди горива – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните
богатства, в участък „Ракитна“ – находище „Пирински въглищен басейн“,
разположен в землищата на с. Ракитна
и с. Мечкул, община Симитли, област
Благоевград
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Бояново“, разположено
в землището на с. Бояново, община
Елхово, област Ямбол, на „ПСФ Мостинженеринг“ – АД, Ямбол
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651 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Градец“, участъци
„Южен“ и „Градище“, разположено в
землището на с. Градец, община Костинброд, Софийска област, на „Пътища
и съоръжения“ – ЕАД, София
652 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Горно Лешко“ – участък „Велковци“, разположено в землището на
с. Лешко, община Благоевград, област
Благоевград
673 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – трахити
и трахитови туфи, от находище „Житосвят“, разположено в землищата на с.
Орлинци, община Средец, и с. Житосвят,
община Карнобат, област Бургас
684 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства – метални полезни изкопаеми – медно-златни руди, от находище
„Асарел“ – участък „Запад“, разположено в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик,
и за даване на съгласие за изменение на
договор за предоставяне на концесия за
подземни богатства – медни руди, чрез
добив от находище „Асарел“, гр. Панагюрище, област Пазарджик, сключен на
23 декември 1998 г. между министъра
на промишлеността и „Асарел – Медет“ – ЕАД
686 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ
„Струма“, Лот 1, от км 305+220,53 до
км 322+000“ на територията на област
Перник и област Кюстендил
688 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„АМ „Хемус“ Софийски околовръстен
път – пътен възел „Яна“, участък от км
0+000 до км 8+460“, в землището на
с. Долни Богров, район „Кремиковци“,
Столична община
693 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Чат ала“, разположено
в землището на с. Железино, община
Ивайловград, област Хасково
694 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вулкански туфизити
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722

726

735

736

737

748

750
755
758

759

„олигомикт“, от находище „Оврага“,
участък „Север“ и участък „Юг“, разположено в землището на с. Голям извор,
община Стамболово, област Хасково
За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материа ли – гнайсошисти, от на ходище
„Чешмата“, разположено в землищата
на с. Черни рид и с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково,
на ЕТ „Орхан Селимов – 77 – Еу ро
Гнайс – Иван Димов“ – София
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалноо блицовъчни материали – мрамори, от находище „Дядовци“,
разположено в землището на с. Дядовци, община Ардино, област Кърджали
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал.
1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Команското“,
разположено в землището на с. Микре,
община Угърчин, област Ловеч
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици,
от находище „Зидина“, разположено в
землището на с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора
За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Габъра-север“, разположено в землището
на с. Черни рид, община Ивайловград,
област Хасково
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище „Диканите“,
участък „Вакарелец“, разположено в
землищата на с. Горна Диканя, с. Долна
Диканя и с. Мечкул, община Радомир,
област Перник
За приемане на План за управление на
Природен парк „Врачански Балкан“
За обявяване на населеното място село
Крън, община Казанлък, област Стара
Загора, за град
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Шишманци – участък 2“, разположено в землището на с. Шишманци,
община Раковски, област Пловдив
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доло-
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804
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мити, от находище „Дядово – Биндер“,
разположено в землището на с. Дядово,
община Нова Загора, област Сливен
За определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за
добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, от находище „Върба – Батанци“, разположено в
землищата на с. Върба и на гр. Мадан,
община Мадан, област Смолян
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Памуклука“, разположено в
землището на с. Сулица, община Стара
Загора, област Стара Загора
За предоставяне на концесия за добив на
метални полезни изкопаеми – оловноцинкови руди – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства, от находище „Печинско“,
разположено в землищата на с. Страшимир и с. Фабрика, община Златоград,
и с. Бориново, община Мадан, област
Смолян
За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площта
„Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена
в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море,
и за уведомление за предоставяне на
разрешение чрез конкурс
За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни мате
риали – гнайсошисти, годни за плочи
цепени за облицовки и настилки, от
находище „Фабриката-1“, разположено
в землището на с. Кобилино, община
Ивайловград, област Хасково
За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в площ „Блок
1-19 Свети Атанас“, разположена в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление
за предоставяне на разрешение чрез
конкурс
За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Реконст ру к ц и я и елек т рификац и я на
жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч“, Фаза 1: Крумово – Пър
вомай – реконст ру к ц и я на същес т
вуващи въздушни линии (ВЛ) 20 kV и
ВЛ 200 kV
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823 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мергели, от находище „Севлиево“, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово,
на „Напредък“ – АД, София
834 За разместване на почивни дни през
2012 г.
882 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Реконс т ру к ц и я и елек т рифика ц и я на
жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч“, Фаза 1: Крумово – Първомай
883 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова
подстанция „Крумово“ и „Въздушна
линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция
„Първомай“ по проект „Реконструкция и електрификация на жп линията
Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай
906 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект
„Реконструкция и електрификация на
жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч“, Фаза 1: Крумово – Първомай
909 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори
и гнайсошисти, от находище „Чакъров
дрян“, разположено в землищeто на с.
Камилски дол, община Ивайловград,
област Хасково
917 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Реконс т ру к ц и я и елек т рифика ц и я на
жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч“, Фаза 1: Крумово – Първомай
927 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък
и чакъл, от находище „Водолей“, разположено в землищата на с. Водолей
и с. Дичин, община Велико Търново,
област Велико Търново
942 За отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект АМ „Хемус“, участък Белокопитово – Каспичан
от км 337+302 до км 342+200, на територията на община Шумен
948 За определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2012 г.

92
93

97

97

БРОЙ 10 7

949 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали – бигор, от находище „Стоянова
тераса“, разположено в землището на
с. Пчелиново, община Гурково, област
Стара Загора, на „Динас“ – АД, Сливен 105
950 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци,
от находище „Окопите“, разположено в
землището на с. Окоп, община „Тунджа“,
област Ямбол, на „Ресурси“ – ЕООД,
Бургас
105
951 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък
и чакъл, от находище „Изток“, разположено в землището на с. Мирянци,
община Пазарджик, област Пазарджик,
на „Кариери Пазарджик“ – ООД, Пазарджик
105

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

100

КОНВЕНЦИИ
По касетъчните боеприпаси

75

СПОГОДБИ
100

102

За

изменение и допълнение на Спогодбата
между правителството на Република
България и Кабинета на министрите
на Украйна за взаимни пътувания на
гражданите

31

Между правителството на Република България и Министерския съвет на Република
Албания за създаване на Културноинформационен център на Република
България в Тирана и Културно-информационен център на Република Албания
в София

36

СПОРАЗУМЕНИЯ
103

104

104

Между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за премахване
на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни/
официални паспорти

1

Между правителството на Република България и правителството на Япония за
приемане на безвъзмездна помощ за
културата

13
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Между правителството на Република България и Световната организация по
здравеопазване на животните (ОІЕ) за
учредяване на Регионално представителство на ОІЕ за Източна Европа
Между правителството на Република България и правителството на Монголия за
освобождаване от изискването за виза
на притежателите на дипломатически
и служебни паспорти

56

63

МЕМОРАНДУМИ
За

сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическатa интеграция
между правителството на Република
България и правителството на Република Македония

72

ПРОГРАМИ
За

За

сътрудничество в областта на образованието, младежта и културата между
правителството на Република България
и правителството на Кралство Испания
за период а 2011 – 2014 г.
18
сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между
правителството на Република България
и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2011 – 2013 г. 44
ПРОТОКОЛИ

Факултативен протокол към Конвенцията на
Организацията на обединените нации
против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказ ание от 18 декември 2002 г. 52
Към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи (№ 7)
76
За изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за
функционирането на Европейския съюз
и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия
97

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Между правителството на Република Българи я и правителството на Чешката реп убл ика за сът ру дни чес т во в
борбата с престъпността и опазването на обществения ред и сигурност
Административно споразумение между Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството
на администрацията и вътрешните работи на Румъния относно практическите
способи за облекчено прилагане на
Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета
от 18 февруари 2003 г. за установяване
на критерии и механизми за определяне
на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която
е подадена в една от държавите членки
от гражданин на трета държава
Между Република България и Република
Унгария за сътрудничество в областта на
превенцията и борбата с престъпността
Между правителството на Република България и правителството на Грузия за сътрудничество в борбата с престъпността
Меж ду Министерството на вътрешните
работи на Република България и Министерството на администрацията и
вът решните работи на Ру мъни я за
сътрудничество в областта на образованието, обучението и квалификацията
на полицейски служители
За създаване на Меж дународна академия по противодействие на корупцията като международна организация

29

31
49
59

96
103

ПРАВИЛНИЦИ
За

устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните
работи

40

НАРЕДБИ
За

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Меж д у Министерс твото на вътрешните
работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на
Република Естония за сътрудничество
при управлението на границите и полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси
5
Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за изграждане и функциониране
на Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество 8
Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за полицейско сътрудничество 11
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За

За
За

изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1027 от 2010 г. за организацията
и дейността на звената „Общинска полиция“ в Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1695 от 2006 г. за организацията,
функциите и дейността на домовете за
временно настаняване на пълнолетни
лица
изменение на Наредба № Iз-1959 от
2007 г. за определяне на първоначалния
максимален размер на контролните
точки на водач на моторно превозно
средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на
правилата за движение по пътищата,
за които се отнемат
реда за употреба на помощни средства
от полицейските органи (№ Із-325)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2727 от 2010 г. за организацията и
функционирането на Националната
Шенгенска информационна система на
Република България

3

8

11
14

14
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условията и реда за провеждане на
курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (№ Із-575)
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1935 от 2006 г. за организацията,
функциите и дейността на заведенията
за отрезвяване 	
реда за извършване на полицейска регистрация (№ Із-701)
изменение и допълнение на Наредба
№ Із-169 от 2010 г. за условията и реда
за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната
дейност
изиск вани ята към уст ройството на
обектите, предназначени за търговия с
оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия, и условията
за извършване на търговия (№ Із-895)
реда за обезопасяване от нежелателен
достъп и сработване по предназначение
на огнестрелни оръжия за културни
цели и колекциониране (№ Із-1031)
п ра ви л ат а и но рм и т е з а пож арн а
безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (№ Із-1053)
униформеното облекло, отличителните
знаци и принадлежностите, свързани
с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи
(№ Із-1429)
реда за осъществяване на държавен
противопожарен контрол (№ Із-1919)
осъществяване на пожарогасителната
и спасителната дейност от органите
за пожарна безопасност и защита на
населението на Министерството на
вътрешните работи (№ Із-1941)
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1429 от 2011 г. за униформеното
облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението
на служебните задължения на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
(№ Із-2377)
реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци,
извърш ва щ и дей нос т и по пожарна
безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани
с пожарната безопасност (№ Із-2815)
дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните
работи (№ Із-2813)
реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2,
т. 2 от Закона за частната охранителна
дейност удостоверяват, че отговарят на
изискванията на Закона за частната
охранителна дейност (№ Із-2895)

За
22

27

За

За
За

31
За
36
За
39
За

44

За

61
За
62
За

71
За
81

91

За

За

91
За
99

реда за осъществяване на превантивна
дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на
Министерството на вътрешните работи
(№ Із-3147)
100
ИНСТРУКЦИИ

27

30
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условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите
обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от
значение за националната сигурност
(№ Із-3025)
6
реда и условията за унищожаване на
българските лични документи (№ Із-59) 8
изменение на Инструкция № Із-417 от
2010 г. за организацията и технологията
на работа на структурите на МВР при
издаване на българските лични документи
9
организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи
(№ Із-1143)
38
организацията и дейността на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция „Гранична
полиция“ – МВР (№ Із-1527)
49
отменяне на Инструкция № І-21 от
2000 г. за работа с Автоматизираната
дактилоскопна идентификационна система AFIS
59
изменение на Инструкция № Iз-1143
от 2011 г. за организацията и реда за
осъществяване на конвойната дейност в
Министерството на вътрешните работи 75
химическа, биологическа и радиационна
защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали
(№ Із-2401)
76
реда за създаване, поддържане и водене
на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение
на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования
и на персоналния идентификационен
номер на  доброволците (№ Із-2431)
77
реда за осъществяване на оперативна
защита при наводнения (№ Із-2695)
85
отменяне на Инструкция № Iз-1721 от
2007 г. за дейността на структурните звена на Националната служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“
при регистриране на възникналите пожари, аварии, бедствия и катастрофи
89
реда за осъществяване на операции по
издирване и спасяване от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ на Министерството на
вътрешните работи (№ Із-2935)
96
достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационни
фондове на Министерството на вътрешните работи (№ 3261)
105
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБИ
За

ДОГОВОРИ
Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския

лекарски съюз за 2011 г.

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2011 г.
За изменение на Националния рамков
договор за денталните дейности между
Националната здравноосиг у рителна
каса и Българския зъбо лекарски съюз
за 2011 г. 	

За
3

3

За

35

За

92

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
В

областта на здравеопазването между
правителството на Република България
и правителството на Френската република
ПРАВИЛНИЦИ

За

За

За

За

За

За

За
За

За

За

За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на център
за спешна медицинска помощ
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
лечебните заведения за стационарна
психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца
изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните
здравни инспекции
функциите и организацията на дейността
на Експертния съвет по лечение на
зависимости
организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
изменение и допълнение на Правилника
за дейността и организацията на работа
на Център „Фонд за лечение на деца“
изменение и допълнение на Правилника
за организацията на работа и дейността
на Център „Фонд за асистирана репродукция“
устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и
анализи
организацията и дейността на Висшия
медицински съвет

13

За

13
За
13
За
14

31
За
34
48

За

53

58

За

61
78

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На регионалните здравни инспекции

С Т Р. 6 3   

6

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели
условията и реда за осигуряване на
денонощен достъп на лекарите, пряко
участващи в медицинското обслужване
на потенциалния донор, до служебния
регистър на Изпълнителната агенция по
трансплантация, който включва лицата, изразили несъгласие за вземане на
органи, тъкани и клетки (№ 53)
условията и реда за издаване на лицензии
за дейности с наркотични вещества за
медицински цели от приложения № 2 и
3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ 55)
изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските
консултанти
дейността на националната система за
мониторинг на шума в околната среда
и за изискванията за провеждане на
собствен мониторинг и предоставяне на
информация от промишлените източници на шум в околната среда (№ 54)
изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2009 г. за условията и реда
за изследване, съобщаване и отчет на
заразеност с вируса на синдрома на
придобитата имунна недостатъчност
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на
лечебните заведения
изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за
определяне на списъка на заболяванията,
за чието домашно лечение Националната
здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели
напълно или частично
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2005 г. за условията и реда за
извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2005 г. за условията и реда за
създаване и поддържане на публичен
регистър на обектите с обществено
предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и
контрол на общественото здраве
професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и
здравните асистенти могат да извършват
по назначение или самостоятелно (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2001 г. за условията и реда за
издаване на разрешителни за внос и
износ на наркотични вещества и техните
препарати

1

1

1

3

3

5

10

13

14

14

15

17

С Т Р. 6 4
За

За

За

За

За
За

За

За

За
За

За

За

За

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения
по Закона за лечебните заведения
допълнение на Наредба № 34 от 2005 г.
за реда за заплащане от републиканския
бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване
изменение и допълнение на Наредба № 21
от 2002 г. за специфичните критерии и
изисквания за чистота на добавките,
предназначени за влагане в храни
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2002 г. за изискванията към
използването на екстракционни разтворители при производството на храни и
хранителни съставки
здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища) и погребването и
пренасянето на покойници (№ 2)
изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските
кухни и здравните изисквания към тях
изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 2009 г. за условият а и реда
за упражняване на държавен здравен
контрол
изискванията за физическа годност към
водачите на моторни превозни средства
и условията и реда за извършване на
медицинските прегледи за установяване
на физическата годност за водачите от
различните категории (№ 3)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в храните
условията и реда за допускане и явяване
на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети
държави, придобили професионална
квалификация по медицинска професия
и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава (№ 4)
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2008 г. за материалите и предметите
от пластмаси, предназначени за контакт
с храни
изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските
консултанти
изменение и допълнение на Наредба
№ 27 от 2007 г. за изискванията към
данните и документацията за разрешаване за у пот реба и регист раци я
на лекарствените продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК

За

18
За
18
За
29
За

32

За

36
За
36

38

За
За

39
39

За
За

За
43

44

За
За

44

47

49

За

За
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изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2011 г. за професионалните дейности,
които медицинските сестри, акушерките,
асоциираните медицински специалисти
и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2005 г. за реда за регистрация,
съобщаване и отчет на заразните болести
изменение и допълнениe на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 2005 г. за изискванията към
козметичните продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 49 от 2010 г. за основните изисквания,
на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на
лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи
условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на
лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването
им с лекарствени продукти (№ 5)
изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията
изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2007 г. за условията, реда и
размера на финансиране на дейности
на националната система за трансплантация от Министерството на здравеопазването
изменение на Наредба № 18 от 2004 г.
за условията и реда за извършване
на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
(№ 6)
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
условията и реда за осъществяване на
програми за намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества
(№ 7)
условията и реда за осъществяване на
програми за психосоциална рехабили-

50

52
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53

53

54
58
58
58

59

64
65

66

75
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За
За

За

За

За

За

За

За

тация на лица, които са били зависими
или са злоупотребявали с наркотични
вещества (№ 8)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“
изменение на Наредба № 34 от 2005 г.
за реда за заплащане от републиканския
бюджет на лечението на българските
граждани за заболявания, извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване
реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително
заболяване и реда за вземане на проби
при провеждане на епидемиологичното
проучване (№ 9)
условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България
лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени,
изключване и доставка на лекарствени
продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2
от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (№ 10)
предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не
са използвани за създаване на потомство,
на научни, учебни и лечебни заведения
в страната и в чужбина за медицински,
научни и лечебни цели (№ 11)
изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и
дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на
регистър на оптиките
допълнение на Наредба № 32 от 2008 г.
за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

НАРЕДБИ
75
79

За
За

За
94

95
За

95

95

За

97
За

103

За
За

103

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За
За

За

организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в
животновъдството
изменение и допълнение на Устройс т в ен и я п ра ви л н и к н а Н а ц ион а лната служба за растителна защита
изменение на Устройствения правилник
на областните дирекции „Земеделие“
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националната служба за съвети в земеделието
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра
на земеделието и храните

С Т Р. 6 5   

1
За
3
32

78
За
83

изменение на Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 	
допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за
условията и реда за пасищно отглеждане
на свине от източнобалканската порода
и нейните кръстоски
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално
обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания“ по
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие“ и по
мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии
за местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2004 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения в
и от официалната сортова листа на
Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ 43 от 2006 г. за реда за водене на
риболовен дневник
условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските
и другите необлагодетелствани райони
изменение на Наредба № 14 от 2010 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.2. „Акваекологични мерки“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов
във вътрешни водоеми, преработка и
маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейск и я фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2008 г. за условият а и реда за
прилагане на мярка 211 „Плащания на
земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка
212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от
планинските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
специалните изисквания за участие
в одобрените схеми за национални
доп лащания и за специфично подпомагане (№ 2)
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17
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условията и реда за прилагане на мярка
213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/
EО – за земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (№ 3)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условият а и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания
изменение доп ъ лнение на Наредба
№ 11 от 2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 1.1. „Публична помощ
за постоянно прекратяване на риболовни
дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство
за програмен период 2007 – 2013 г.
реда и условията за провеждане на
конкурси за полски инспектори (№ 4)
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на безопасно стъкло
и на механично теглително-прикачно
устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по
отношение на отделни компоненти и
характеристики
изменение на Наредба № 30 от 2005 г.
за одобрение на типа на нови колесни
и верижни трактори, техните ремаркета
и сменяема прикачна техника
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2008 г. за специфичните изисквания
при производството, съхранението и
транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане
на пазара на мляко и млечни продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане
на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на двигатели с
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18
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23
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23

23
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28
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вътрешно горене за извънпътна техника
по отношение на емисиите на замърсители
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на
туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
мярка 2.6. „Инвестиции в преработка
и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура“ на Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013)
(ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство (ЕФР) на ЕС (№ 5)
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2003 г. за одобрение на типа на
нови трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и
идентификацията на командните органи
изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2003 г. за условията и реда за
одобрение на типа на нови трактори по
отношение на работното пространство,
достъпа до позицията за управление,
вратите и прозорците
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на предно монтирана
защитна конструкция при преобръщане
и за одобрение на типа на нови трактори
с тясна колея по отношение на предно
монтираната защитна конструкция при
преобръщане
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на задно монтирана
защитна конструкция при преобръщане
и за одобрение на типа на нови колесни
трактори с тясна колея по отношение на
задно монтираната защитна конструкция при преобръщане
изменение на Наредба № 30 от 2005 г.
за одобрение на типа на нови колесни
и верижни трактори, техните ремаркета
и сменяема прикачна техника
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2010 г. за специалните изисквания
за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане за 2010 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2004 г. за правилата за производство и предлагане на пазара на
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За

За

За

За

За
За

За

чистопороден и хибриден разплоден
материал при птици и реда за водене
на регистър
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите
по приоритетна ос № 5 „Техническа
помощ“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на
Реп у бл и к а Бъ л гари я, фи на нси ра на
от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г.
специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху
употребата на защитени географски
означения и храни с традиционно специфичен характер (№ 6)
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и
хибриден разплоден материал при свине
и реда за водене на регистър
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо
и черен дроб от домашни птици
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне
на съвет и и консул т и ране в земеделието в България и Румъния“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на
рибарските области“, подмярка 4.1.А.
„Финансова подкрепа за прилагане
на местните стратегии за развитие и
покриване на текущите разходи на
рибарските групи“ по Приоритетна ос
№ 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейск и я фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г.
условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара
в сектора на зеленчуците (№ 7)
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване
и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни
услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
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47
49

За
49
За

49

С Т Р. 6 7   

изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2007 г. за условията и реда за
прилагане и наблюдение на прилагането
на държавните помощи в земеделието
изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за
специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
за 2010 г.
изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на
типа на нови трактори по отношение
на валовете за отвеж дане на мощност и техните предпазни устройства
изменение и допълнение на Наредба № 52 о т 20 03 г. за услови я та и
реда за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на работното
пространство, достъпа до позицията
за управление, вратите и прозорците
изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на
типа на нови трактори по отношение на
отделни компоненти и характеристики
изменение и допълнение на Наредба № 30
от 2005 г. за одобрение на типа на нови
колесни и верижни трактори, техните
ремаркета и сменяема прикачна техника
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на
месо и черен дроб от домашни птици
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2010 г. за условият а за допустимост за подпомагане на земеделските
парцели по схеми за плащане на площ
и за общите и регионални критерии за
постоянни пасища
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота
сечите в горите (№ 8)
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване
на умения и постигане на обществена
активност на съответните територии за
потенциални местни инициативни групи
в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
изменение на Наредба № 24  от 2006 г. за
реда за пускане на пазара на употребявана
земеделска и горска техника и резервни
части, осигуряващи нейната безопасност
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Добавяне на стойност
към земеделски и горски продукти“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
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63
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изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2011 г. за условият а и реда за
прилагане на мярка 213 „Плащания по
Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/EО – за земеделски
земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискванията за
Добрата производствена практика при
производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни
пчелни майки и отводки (рояци) и реда
за водене на регистър
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване
и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни
услуги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2010 г. за изискв анията за качество и контрол за съответствие на
пресни плодове и зеленчуци
изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
специфичните изисквания към без
опасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и
училищата (№ 9)
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на
туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.
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изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2011 г. за условията и реда за
прилагане на извънредни мерки за
подпомагане на пазара в сектора на
зеленчуците
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Използване на консултантски услуги
от фермери и собственици на гори“ по
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (№ 10)
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие“ и по
мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи Стратегии
за местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2009 г. за условията и реда за
придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и
горска техника
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване
на стопанства на млади фермери“ по
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара
на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
условията и реда за определяне   на
средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона
за горите и в техните териториални
поделения (№ 11)
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финан-

78

79

79

81

82

83

85

85

89

89
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За

За
За

За

За

За

За

За

За

сова помощ по мярка 1.1. „Публична
помощ за постоянно прекратяване на
риболовни дейности“ по Приоритетна
ос № 1 „Мерки за приспособяване на
българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България,
финансирана от Европейск и я фонд
за рибарст во за п рог рамен период
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания
изменение и доп ълнение на Нар едба № 10 о т 2 0 03 г. за фу ра ж ите със специално предназначение
изменение на Наредба № 8 от 2008 г.
за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2004 г. за реда за издаване на
разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и
за регистрация на търговци на посевен
и посадъчен материал
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2008 г. за условият а и реда за
прилагане на мярка 211 „Плащания на
земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка
212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от
планинските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани
субстанции и продукти във фуражите
изменение на Наредба № 11 от 2009 г.
за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение на Наредба № 23 от 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Прилагане на стратегиите за местно
развитие“ и по мярка „Управление на
местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване
икономическата стойност на горите“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. 	

За

За
89

96
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изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално
залесяване на неземеделски земи“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
105
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2011 г. за специалните изисквания за
участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане
105

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

97

ДОГОВОРИ
За

99

сътрудничество в областт а на туризма
между правителството на Република
България и правителството на Република Литва
Между правителството на Република България и правителството на Ливанската
република за сътрудничество в областта
на туризма

11

57

СПОРАЗУМЕНИЯ
103

За

За

За
103
За
103
За
103

За

За

сътрудничество в областта на индустрията между правителството на Република
България и правителството на Кралство
Мароко
изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт
за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите
икономическо сътрудничество между
правителството на Република България
и правителството на Република Аржентина
икономическо сътрудничество между
правителството на Република България
и правителството на Република Македония
икономическо сътрудничество между
Република Бълга рия и Сирийската
арабска република
сътрудничество в областта на туризма
между правителството на Република
България и правителството на Тунизийската република
икономическо сътрудничество между
правителството на Република България
и правителството на Ислямска република Пакистан

5

27

27

38
40

55

72

МЕМОРАНДУМИ
За
104

За
105

разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма
на Република България и Департамента
по търговия на провинция Дзянсу на
Китайската народна република
разбирателство за изпълнението на
„Програма за енергийна ефективност
и зелена и коном и к а“ в Реп у бл и к а
България между Министерството на

27

С Т Р. 7 0

За

За

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 1 1 Г.

икономиката, енергетиката и туризма
на Република България и Европейската
банка за възстановяване и развитие
сътрудничество межд у Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма
на Република България и Министерството на икономиката, търговията и
бизнес средата на Румъния
разбирателство в областта на малките и
средните предприятия между Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Министерството на индустрията, малките
и средните предприятия и насърчаването на инвестициите на Алжирската
демократична и народна република

За
29
За
41
За

96

За

ПРОТОКОЛИ
За

сътрудничество в областта на туризма
между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на Република
България и Министерството на културата и туризма на Република Гърция

85

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

За
За

17

НАРЕДБИ
За

За

изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в
брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и
енергия от възобновяеми източници в
транспорта (№ РД-16-869)
условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите
за произход на енергията от възобновяеми източници (№ РД-16-1117)

СПОРАЗУМЕНИЯ
70

84

Относно Централноевропейската програма
за обмен в университетското образование („CEEPUS III“)
Между Министерството на образованието,
младежта и науката на Република България и Министерството на образованието,
младежта и физическото възпитание
на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и
науката през периода 2011 – 2014 г.

ПРАВИЛНИЦИ

За

структурния състав и организацията на
работа на Специализирания експертен
съвет по чл. 99, ал. 2 от Закона за културното наследство
устройството, организацията на работата
и финансирането на Специализирания
експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

За
За

изменение и допълнение на Наредба
№ H-1 от 2007 г. за информационния
регистър на културните организации
извършване на теренни археологически
проучвания (№ Н-00-0001)
създаване, поддържане и предоставяне
на информацията от автоматизирана
информационна система „Археологическа карта на България“ (№ Н-2)

37

53

ПРАВИЛНИЦИ
За
12

48

За
За

НАРЕДБИ
За

условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата,
които имат право да извърш ват дейности
по консервация и реставрация (№ Н-3) 32
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс
по култура с Лицей за изучаване на
италиански език и култура с участието
на Република Италия
59
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2002 г. за приемане на ученици
в Националната гимназия за древни
езици и култури „Константин-Кирил
Философ“
63
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2008 г. за определяне броя на
учениците в паралелка, делението на
паралелките на групи и индивидуалното
обучение в училищата по изкуствата и
училищата по културата
63
изменение и допълнение на Наредба
№ H-1 от 2007 г. за информационния
регистър на културните организации
100
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2004 г. за реда за водене на единен
публичен регистър по глава четвърта
от Закона за филмовата индустрия
105

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

За

БРОЙ 10 7

допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния
дворец на децата
29
устройството и дейността на Център за
контрол и оценка на качеството на
училищното образование
32
устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука
„Аз Буки“
104
НАРЕДБИ

5
18

За
За
За

32

придобиване на квалификация по професията „Машинен оператор“(№ 42)
придобиване на квалификация по професията „Помощник в строителството“
(№ 1)
придобиване на квалификация по професията „Помощник пътен строител“
(№ 2)

6
7
7
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За
За

За
За
За
За

За

За
За

За

За
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни
изпити
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2005 г. за приемане на ученици
в държавни и в общински училища
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2003 г. за учебно-изпитните програми
за държавните зрелостни изпити
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2003 г. за документите за системата
на народната просвета
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за установяване на
владеенето на български език и професионалната терминология на български
език от чужденците за упражняване
на медицинска професия в Република
България
придобиване на правоспособност за
провеждане на изпити на кандидатите
за водачи на моторни превозни средства
(№ 3)
условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (№ 4)
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 1999 г. за реда за установяване
владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по
натурализация
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална
квалификация по документи, издадени
от училища на чужди държави
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици
в училищата по изкуствата
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за установяване на
владеенето на български език и професионалната терминология на български
език от чужденците за упражняване
на медицинска професия в Република
България
изменение на Наредба № 5 от 1999 г. за
установяване на владеенето на български език при придобиване на българско
гражданство по натурализация

За
37

58

70
70

За
71

71

За

За

71

71

За
За

За
78
97

За
За

98

98

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите 103
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
дирекциите на националните паркове 103
изменение и допълнение на Правилника
за дейността, организацията на работа
и състав на басейновите дирекции
103
НАРЕДБИ

За

изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на
язови ри т е – д ържа вна собс т венос т,
в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански,
любителски риболов и аквакултури в
обектите – държавна собственост по
чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2003 г. за норми за допустими
емисии (концентрации в отпадъчни
газове) на серен диоксид, азотни оксиди
и общ прах, изпускани в атмосферния
въздух от големи горивни инсталации
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2004 г. за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на депа
и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци
мониторинг на водите (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 1999 г. за реда и начина за измерване
на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти
с неподвижни източници
издаване на разрешителни за заустване
на отпадъчни води във водни обекти и
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници
на замърсяване (№ 2)
изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2007 г. за характеризиране на
повърхностните води
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2007 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски
източници

18

19

27
34

34

47
80

97

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЯ

ПРАВИЛНИЦИ
дейността, организацията на работа и
състав на басейновите дирекции
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Висшия
консултативен съвет по водите

За

58

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

За

За
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7

35

Между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия
относно безвъзмездно предоставяне
на право на ползване на софтуерен
продукт „Национален кодификационен
инструмент „Булкод“
Програмно споразумение по Програмата за
Европейски флот за въздушен транспорт
(ЕФВТ)

61
75

С Т Р. 7 2
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Между Министерството на отбраната на
Реп у бл и к а Бъ л г ари я и М и н ис т ер ството на отбраната на Черна гора
о т носно безвъ змезд но п редос та вяне на право на ползване на софтуерен продукт „Национален кодификацинен инструмент „Булкод“

НАРЕДБИ
За

91

За

ДОГОВОРИ
Между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството
на отбраната на Кралство Белгия за
превоз на допълнително оборудване
за две фрегати клас Е-71 „Вилинген“ и
за един тристранен минен ловец клас
„Флауер“ (партиди 4-5), наричан подолу „Договор за превоз“, допълващ
Договора за продажба на две фрегати
клас Е-71 „Вилинген“ и един тристранен минен ловец к лас „Флауер“
между Република България и Кралство Белгия

За

За
1

МЕМОРАНДУМИ
За

За

разбирателство между Военноморските
сили на Съединените американски щати
и Министерството на отбраната на Република България относно обмен на военен
личен състав (Споразумение за ОВЛС)
разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България,
Департамента за национална отбрана
на Канада, Министерството на отбраната на Република Хърватска, Министерството на отбраната на Република
Унгария, Министерството на националната отбрана на Република Литва
и Министерството на отбраната на Република Словакия относно създаването
и осигуряването на многонационално
интегрирано логистично подразделение

14

30

АНЕКСИ

ПРАВИЛНИЦИ

За
За
За
За
За

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националния военноисторически музей 	
устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна
система
устройството и дейността на Военногеографската служба
устройството и дейността на Института
по отбрана
устройството и дейността на Комендантство – МО
управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти

За

За

Относно достъпа на безпилотни летателни
системи до въздушното пространство и
летищата на Република България към
Споразумението по прилагане относно
операции и планиране на учения в
изпълнение на Споразумението между
правителството на Република България
и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната
104
За
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14

За

За

За

За
За

42
За
42
44
47
70

За
За

реда за изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начина на
определяне на уникалните ин вентарни
номера на служебните дела (№ Н-33)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под наем
на имоти от жилищния фонд на МО и
за изплащане на компенсационни суми
на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията
на свободно договаряне
условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия (№ 1)
условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за
рискове за живота и здравето, които не
могат да бъдат отстранени, ограничени
или намалени, за военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (№ Н-3)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под наем
на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на
компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят
при условията на свободно договаряне
режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване
отбраната на страната (№ Н-8)
за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение
на военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба „Военна
информация“ (№ Н-7)
за военномедицинска експертиза на
годността за военна служба в мирно
време (№ Н-2)
за военномедицинска експертиза на
годността за военна служба в мирно
време (№ Н-2)
условията и реда за приемане във Военна
академия „Г. С. Раковски“ (№ Н-5)
условията и реда за приемане във вис шите военни училища (№ Н-6)
организацията и дейността на военните
клубове и представителните обекти на
Министерството на отбраната (№ Н-10)
военно-почивното дело (№ Н-9)
психологически подбор и психологическите аспекти за оценка на личния
състав на служба „Военна информация“
(№ Н-14)

3

3

15

17

20

23

23

24

25
26
26

28
29

40
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За
За

За

За
За
За
За

За

За

За

За
За

допълнение на Наредба № Н-5 от 2011 г.
за условията и реда за приемане във
Военна академия „Г. С. Раковски“
психологичното осигуряване на военнослу жещите от Министерството
на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната (№ Н-12)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на
длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия
придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – техник“ (№ 25)
придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – инструктор“ (№ Н-15)
придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик“ (№ Н-16)
придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – администратор“
(№ Н-17)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на
стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (№ Н-19)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-7 от 2011 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба на
военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители
от служба „Военна информация“
реда за регистрация и отчета на пътните
превозни средства от въоръжените сили
на Република България (№ Н-21)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под
наем на имоти от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на
военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на
свободно договаряне

За
40
За
44
За

44

За

45
За
46
47

За

47

За

49
За

50
За
За
63
70

76

За
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отменяне на Наредба № Н-10 от 2005 г.
за условията и реда за експлоатация и
достъп до информационните фондове
на служба „Военна полиция“
80
отменяне на Наредба № Н-21 от 2009 г.
за условията и реда за охрана и/или
контрол на охраната от служба „Военна
полиция“
80
отменяне на Наредба № Н-22 от 2009 г.
за условията и реда за използване на
физическа сила, помощни средства и
оръжие от органите на служба „Военна
полиция“
80
отменяне на Наредба № Н-23 от 2009 г.
за условията и реда за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне
на лични данни от служба „Военна
полиция“
80
допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г.
за условията и реда за изплащане на
възнагражденията и обезщетенията на
военнослужещите
81
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
82
изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите,
услови ята и реда за атестиране на
военнослужещите от Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия
90
изменение на Наредба № 1 от 2011 г. за
условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
94
условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища
(№ Н-33)
96
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2011 г. за условията и реда
за приемане във Военна академия „Г.
С. Раковски“ 	
96
допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г.
за условията и реда за разработването
и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията
и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите
и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия за
обучение в тях
102
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ИНСТРУКЦИИ

За

За

За
За
За

За

За
За

За

За

организацията, готовността и реда за
действие на дежурните сили и средства
от Българската армия за контрол над
въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република
България (№ И-1)
определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните
фондове и за контрола върхутях в служба
„Военна информация“ (№ 2)
взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на
вътрешните работи (№ М-3)
подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в служба „Военна
информация“ (№ И-4)
реда и организацията на работа на
комисиите за кариерно развитие на
военнослужещите в Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (№ И-5) 	
отменяне на Инструкция № И-3 от
2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при задържане на
лица в регионалните служби на служба
„Военна полиция“, за оборудването на
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях
отменяне на Инструкция № И-8 от
2009 г. за оперативно-издирвателната
дейност на служба „Военна полиция“
отменяне на Инструкция № И-9 от
2009 г. за реда за осъществяване на
действията по извършване на полицейска регистрация в служба „Военна
полиция“
отменяне на Инструкция № И-10 от
2009 г. за организацията на работата в
служба „Военна полиция“ по постъпили
съобщения и сигнали
отменяне на Инструкция № 7 от 2010 г.
за реда за упражняване на правомощията от органите на служба „Военна
полиция“ в структ у рите на слу жба
„Военна информация“

За

49
За
58
За
60
72

75

80

СПОРАЗУМЕНИЯ

80

Заемно споразумение „Проект за развитие
на общинската инфраструктура“ между
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие

20

МЕМОРАНДУМИ
80

За

80
За

84

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2004 г. за условията и реда за
начисл яване и разходване на средствата за развитие на материалната
база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията 	

допълнение на Наредба № 2 от 2007 г.
за условията и реда за одобр яване на
организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение
на медиатори; за реда за вписване,
отписване и заличаване на медиат ори
от Единния регистър на медиаторите и
за процедурните и етични правила за
поведение на медиатора
29
условията и реда за организиране и
осъщест вяване ох раната на съдии,
прокурори и следователи (№ 1)
36
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2006 г. за условията и реда за
провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
90
условията и реда за извършване на
с ъдебномед и ц и нск и т е, с ъдебнопси
хиатр ичните и съдебнопсихологичните
експ ерт изи, включително и за заплащането на разходите на лечебните
заведения (№ 2)
91
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър
101
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър (продължение от бр. 101)
102

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

80

ДОГОВОРИ

За

За
За

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Между Република България и Република
Беларус за екстрадиция

За

БРОЙ 10 7

20

разбирателство между министъра на
регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на
Република България и министъра на
местното самоуправление от името
на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП
Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 CB16IPO007
разбирателство между Министерството
на регионалното развитие и туризма на
Румъния в качеството му на Съвместен
управл яващ орган, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на
Национален орган, Министерството на
икономиката, конкурентоспособността
и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата
на Румъния в качеството є на Одитен
орган по изпълнението на Съвместна
оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“

32

38
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За

разбирателство между правителството
на Република България, представлявано
от министъра на регионалното развитие
и благоустройството, и правителството
на Република Турция, представлявано
от генералния секретар по въпросите
на Европейския съюз, за изпълнение
на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по
Инструмента за предприсъединителна
помощ

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДОГОВОРИ
За

50

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

мълниезащитата на сгради, външни

съоръжения и открити пространства
(№ 4)
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни
средства
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи
отменяне на Наредба № 2 от 1994 г. за
проектиране на заведения за социални
грижи
допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане
на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания
планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната
повърхност (№ РД-02-20-16)
обхвата и съдържанието на оценката на
въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност,
условията и реда за извършването им
и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по
пътна безопасност“ (№ РД-02-20-14)
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2005 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2003 г. за установяване и обезопасяване
на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата
изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите

6

7

23

32

54

65

78

82

93
98

Общи условия за заеми от 1 юли 2005 г. (с промените, въведени до 12 февруари 2008 г.) 20
ИНСТРУКЦИИ
определяне на геодезически точки с
помощта на глобални навигационни
спътникови системи (№ РД-02-20-25)

ползване на Европейската система
CleanSeaNet за сателитен мониторинг
на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители
между правителството на Република
България и Европейската агенция за
морска безопасност (EMSA) 	

51

ИЗМЕНЕНИЯ
На Финансовия договор между Република
Българи я и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници“
(България – железопътен проект на
Трансевропейската мрежа), сключено
чрез размяна на писма (№ 2)
На Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания
„Български държавни железници“ (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), сключено чрез размяна на писма (№ 2)

59

59

СПОГОДБИ
Между правителството на Република България и правителството на Република Куба
за морско търговско корабоплаване
Между правителството на Република България и правителството на Сирийската
арабска република за международни
автомобилни превози на пътници и
товари
Между правителството на Република България и правителството на Държавата
Катар за въздушни съобщения
За въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия

5

37

68

98

СПОРАЗУМЕНИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За

С Т Р. 7 5   

79

Административно споразумение за взаимното признаване на служебни книжки
Между правителството на Република България и Федералното канцлерство на
Република Австрия за сътрудничество
в област та на информационните и
комуникационните технологии и електронното правителство
Меж ду Министерството на т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на индустрията и информационните технологии на Китайската
народна република за сътрудничество
в областта на информационните технологии и съобщенията

26

36

98
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МЕМОРАНДУМИ

За

разбирателство между Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България и Министерството на земята,
транспорта и морските дела на Република Корея за обмен и сътрудничество
в изграждането на транспортна ин -

фраструктура

За

1

ДЕКЛАРАЦИИ
„Виа Карпатия“ за продължaване на найкраткия пътен маршрут по оста Север – Юг, свърз ващ Литва, Полша,
Словакия, Унгария, Румъния, България
и Гърция

1

ПРАВИЛНИЦИ
За

устройството, функциите и дейността на
Държавно предп риятие „Пристанищна
инфраструктура“

36

НАРЕДБИ
За
За
За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2001 г. за превоз на товари с
железопътен транспорт
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2004 г. за корабните документи
изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 1999 г. за обществен превоз
на пътници и товари на територията
на Република България
определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на
енергия, емисии на въглероден диоксид,
азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия
експлоатационен период на пътните
превозни средства (№ Н-3)
изменение на Наредба № 6 от 2008 г.
за изиск вани ята и парамет рите на
качеството за универсалната услуга,
специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията,
предоставящи обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, и за
възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга
изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни
средства от трети страни, излитащи и
кацащи от летища на територията на
Република България
изменение на Наредба № 17 от 2004 г.
за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по
вътрешни водни пътища
изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните изпити

За

За
За

3
11

13

26

За

За

За

За
26

28
За
29
За

33
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изменение и допълнение на Наредба
№ Н-3 о т 20 09 г. за необход и м и т е
мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на
Съвета от 20 декември 1985 г. относно
контролните уреди за регистриране на
данните за движението при автомобилен
транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006
на Европейския парламент и на Съвета
от 15 март 2006 г. за хармонизиране на
някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния
транспорт, за изменение на регламенти
(ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на
Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 3820/85 на Съвета
изменение на Наредба № 41 от 2001 г. за
достъп и използване на железопътната
инфраструктура
аеронавигационното информационно
обслужване (№ 15)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси и леки
автомобили
изменение и допълнение на Наредба
№ 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на опасни товари
изменение и допълнение на Наредба
№ 115 от 2004 г. за ЕО одобр яване типа
на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване
и за ЕО одобр яване на типа устройства
против изпръскване
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-19 от 2008 г. за условията и реда
за освобождаване на лица с 50 и над 50
на сто намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане от винетни
такси при ползване на републиканските
пътища
изменение и допълнение на Наредба
Н-20 от 2008 г. за условията и реда за
компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и
над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане,
освободени от заплащане на винетни
такси при ползване на републиканските
пътища
изваждане или изтегляне на потънало
имущество в териториалното море,
вътрешните морски води и вътрешните
водни пътища на Република България
(№ 24)
изменение на Наредба № 8 от 2001 г.
за условията и реда за определяне на
български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници
и товари по силата на международен
договор

33

36
37

44

46

46

56

56

65

71
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Относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (№ 20) 73
За изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 1999 г. за таксиметров превоз
на пътници
73
За изменение и допълнение на Наредба
№ Н-3 от 2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите
за потребление на енергия, емисии на
въглероден диоксид, азотни оксиди,
неметанови въглеводороди и прахови
частици през целия експлоатационен
период на пътните превозни средства
75
За изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните изпити
80
За изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 2006 г. за изискванията за
психологическа годност и условията и
реда за провеждане на психологическите
изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на
председатели на изпитни комисии и за
издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически
изследвания
80
За докладване и разследване на произшествия в морските пространства (№ 23)
87
За изменение и допълнение на Наредба
№ 41 от 2001 г. за достъп и използване
на железопътната инфраструктура
88
За изискванията за пощенската сигурност
(№ 6)
90
За изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
92
За изменение на Наредба № 54 от 2004 г.
за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на
морските кораби
94
За изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на
опасни товари
100
За изменение и допълнение на Наредба № 39
от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност
на пилоти, свидетелства за авиационни
учебни центрове, обучаващи пилоти, и
свидетелства за медицинска годност на
авиационен персонал – пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL
1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола
върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни
средства, извън уредените в JAR-FCL 100

За

За
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оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на
прегледи на кораби и  корабопритежатели (№ 4)
104
периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните
превозни средства (Н-32)
104
ИНСТРУКЦИИ

За

За

критериите и правилата за прилагането
им при вписвания в регистрите на информационните обекти и електронните
услуги (Ин-1)
изменение и допълнение на Инструкция
№ 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите
за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно
средство

26

80

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и
реда за изпращане на уведомлението
по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2005 г. за реда за възстановяване на 30
на сто от внесените осигурителни вноски
от работодатели и специализираните
предприятия, трудово-лечебни бази и
кооперациите на хората с увреждания,
членуващи в национално представителните организации на хора с увреждания и в национално представителните
организации за хората с увреждания
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1,
т. 4 – 7, чл. 36, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 на
Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите
изделия (№ РД-07-2)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2007 г. за условията и реда за
осъществяване и контрол на дейностите
по предоставяне на помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората
с увреждания и медицински изделия,
посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1
от Закона за интеграция на хората с
увреждания
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2007 г. за условията и реда за
разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица

1

3

17

43

53

57
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

МЕМОРАНДУМИ
За

СПОРАЗУМЕНИЯ
В

областта на младежката политика и
спорта между Държавната агенция за
младежта и спорта на  Република България и Министерството на младежта
и спорта на Република Азербайджан

58

НАРЕДБИ
За

За

условията и реда за прием и спортна
подготовка на учениците в спортните
училища (№ 1)
професионалната правоспособност и
квалификацията на спортно-педагогическите кадри (№ 2)

40

92

8

ПРОТОКОЛИ
Между Република България и Република
Армени я за изменение на Спогодбата меж д у Реп ублика Българи я и
Република Армения за избягване на
двойното данъчно облагане с данъци
на доходите и имуществото
За
За

ИЗМЕНЕНИЯ

За

3

За

СПОГОДБИ
Между правителството правителството на
Република България и правителството
на Кралство Бахрейн за избягване на
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото
Между правителството на Република България и правителството на Държавата
Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на
отклонението от облагане с данъци на
доходите
Между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото и
протокола към нея

разбирателство между правителството
на Република България и Международната банка за възстановяване
и развитие (Световната банка) във
връ зка със сът ру дни чест во т о по
предлаганата Програма за реформа
в железопътния сектор

5

ПРАВИЛНИЦИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

На Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна
банка (проект „България – Транзитни
пътища V“) (№ 1)
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изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност

10
16
44
84

НАРЕДБИ
За
5
За

7

29

СПОРАЗУМЕНИЯ
№ DZF/GR/ACB/PA/2010/BL МСПОР-1/
03.12.2010 г.
12
Между Министерството на финансите и
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, от една
страна, и Европейската организация
за безопасност на въздухоплаването
(ЕВРОКОНТРОЛ), от друга страна,
относно начисляване на данък върху
добавената стойност от ЕВРОКОНТРОЛ
от името на Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) за услуги по аерона
вигационно обслужване при прелитане,
фактурирани като „пътни такси“
107

За
За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица,
както и от самоосигуряващите се лица
изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 20 06 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37 и
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
условията, реда и начина за извършване
на външни оценки за осигуряване на
качеството на одитната дейност (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-1 от 2007 г. за условията и реда
за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на
спортни дейности
допълнение на Наредба № Н-1 от 2007 г.
за услови я та и реда за финансово
подпомагане от Министерството на
физическото възпитание и спорта на
спортни дейности
изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93
на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен
документ

6

6
8

8

26

30
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

изменение на Наредба № H-17 от 2006 г.
за прилагане на разпоредбит е на Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез
Единния административен документ
36
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства
48
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица,
както и от самоосигуряващите се лица 55
изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37
и При ложен ие № 38 о т Регл а мен т
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията отно с н о п и с м ен о д ек л а р и р а н е ч р е з
Единния административен документ
64
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
64
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2011 г. за условията, реда и начина
за извършване на външни оценки за
осигуряване на качеството на одитната
дейност
64
изменение и доп ъ лнение на Наредба № 5 о т 20 06 г. за услови я та
и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път
65
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от
митническите органи върху средствата
за измерване на акцизни стоки
68
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица,
както и от самоосигуряващите се лица
76
отменяне на Наредба № 5 за набиране и разходване на средствата по
фонд  „Жилищно строителство“
103

МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство относно изпълнението
на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и
устойчиво развитие в България между
Република България (по-нататък наричана за краткост „България“) и Кралство Норвегия (по-нататък наричано за
краткост „Норвегия“, заедно по-нататък
наричани за краткост „страните“)
За разбирателство относно изпълнението
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2004 – 2009 между Република България
(наричана по-нататък „страна-бенефициент“) и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия (наричани
по-нататък „страни от ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия)“,
заедно наричани по-нататък „страни“)
Изменение към Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество
за икономически растеж и устойчиво
развитие в България между Република
България и Кралство Норвегия

За

обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на околната среда и водите във
връзка с обезпечаване и събиране на
публични и частни държавни вземания
(№ И-1)
76
взаимодействие между Министерството
на вътрешните работи и Националната
агенция за приходите (№ 39)
100

45

45

46

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По административно дело:
Номер 14072 от 2010 г.
Номер 12207 от 2010 г.
Номер 4109 от 2011 г.
Номер 100 от 2011 г.
Номер 16398 от 2010 г.
Номер 14072 от 2010 г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№

2357)
2264)
10369)
С-220)
5805)
12279)

17
44
57
60
80
80

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
НАРЕДБИ
За

ИНСТРУКЦИИ
За

С Т Р. 7 9   

изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2004 г. за условията и реда за
провеждане на изпита за адвокати и
младши адвокати

21

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
администрацията на прокуратурата

12

За

изменение и допълнение на Правилника
за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието

65

С Т Р. 8 0
За
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организация на дейността на Висшия
съдебен съвет и неговата администрация

За

съдебните заседатели (№ 1)
конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт (№ 2)
показателите, методиката и реда за
атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и
заместник на административен ръководител (№ 3)

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

88

ИНСТРУКЦИИ

НАРЕДБИ
За
За

14

За

35
За

44

За

ПРАВИЛА
За

За

организацията и реда за провеждане
на изпитите на кандидатите за младши
съдии и младши прокурори в края на
обучението в Националния институт
на правосъдието
99
обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за
определяне на техния статус
105

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции и операторите на
платежни системи 	
изменение на Наредба № 2 от 2006 г. за
лицензите, одобренията и разрешенията,
издавани от Българската народна банка
по Закона за кредитните институции
изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2008 г. за оценка и класификация на
рисковите експозиции на банките и за
установяване на специфични провизии
за кредитен риск
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2009 г. за условията и реда за
изпълнение на платежни операции и за
използване на платежни инструменти
изменение и допълнение на Нaрeдба
№ 13 от 2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и
за банковите кодове
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. за лицензиране на
платежните институции, дружествата
за електронни пари и операторите на
платежни системи
изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху
качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2006 г. за капиталовата адекватност
на кредитните институции

БРОЙ 10 7

изменение и допълнение на Инструкция
№ 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на
прекратени осигурители без правоприемник
работата и отчетността с болничните
листове за временна неработоспособност (№ 1)
изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на
Наредбата за категоризиране на труда
при пенсиониране

12

44

77

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ
Между Националната агенция за приходите
на Република България и Националната
агенция за данъчна администрация на
Румъния за засилване на сътрудничеството в областта на данъка върху
добавената стойност

22

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
30

ПРАВИЛНИЦИ
За

48

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

7

НАЦИОНАЛНА
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
ИНСТРУКЦИИ

48
За
48

изменение и допълнение на Инструкция
№ Я-966 от 2010 г. за военната служба
в Националната разузнавателна служба

68

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
55

ИНСТРУКЦИИ
За

59

93

95

изменение и допълнение на Инструкция № РД-259 от 2008 г. за определяне
на реда за ползване на отпуските от
държавните служители в Държавна
агенция „Национ ална сигурност“

12

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРИ
За

акредитация BAS QR 2, версия 6, в сила
от 01.11.2010 г. 	

8
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ
ПРАВИЛНИЦИ

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На регионалните дирекции по горите

104

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

За
За

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА
За

изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища
на Република България

ПРАВИЛНИЦИ
За

СПОРАЗУМЕНИЯ
изменение на Споразумението между
правителството на Реп ублика България и правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

20

Между правителството на Република България и правителството на Малта за
взаимна защита и обмен на класифицирана информация

73

Между правителството на Република България и правителството на Република
Казахстан за взаимна защита на класифицираната информация

За

За

89

ПРАВИЛНИЦИ

За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита
на конкуренцията

За

За
10

96

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита
на конкуренцията
104

За
За

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за
защита на личните данни и на нейната
администрация

75

НАРЕДБИ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита
на конкуренцията

изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисиятa за публичен
надзор над регистрираните одитори

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

За

За

организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси
54
изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси
104

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

55

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

За

С Т Р. 8 1   

За

21

изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за
правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена
реда и условията за водене, съхраняване
и достъп до регистъра на доставчиците
на удостоверителни услуги (№ 1)
РЕШЕНИЯ
изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на електронните
съобщителни мрежи от радиослужба
„Радиоразпръскване“ и съоръженията,
свързани с тях (№ 1603)
изменение и допълнение на Правила за
осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен
спектър, който не е необходимо да бъде
индивидуално определен (№ 1607)
изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (№ 221)
изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географс ки
номера при промяна на доставчика
на фиксирана телефонна услу га и/
или при промяна на адреса в рамките
на един географски национален код за
направление (№ 290)
изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост
на национално значими номера при
промяна на доставчика на обществена
мобилна телефонна услуга (№ 291)

12
27

1

12
19

34

34

С Т Р. 8 2
За

За
За

За

За
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изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при
промяна на доставчика, предоставящ
съответната услуга (№ 292)
34
изменение на Правила за условията и
реда за предоставяне на услугата „избор
на оператор“ (№ 357)
34
изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани
с тях (№ 709)
65
изменение и допълнение на Техническите изисквания за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (№ 681)
70
изменение и допълнение на Общите
изиск ва н и я п ри ос ъщес т вя ва не на
обществени елект ронни съобщени я
(№ 1167)
105

За

За

За

За

НОРМАТИВИ
За

качество на универсалната пощенска
услуга и ефикасността на обслужване

64

СИСТЕМИ
За

образуване на пощенските кодове на
мрежата на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната пощенска услуга

За

79

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА
ДОКУ МЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВЯНЕ Н А
П Р И Н А Д Л Е Ж НО С Т Н А Б Ъ Л ГА Р С К И
ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
И РАЗУ ЗН А ВАТ Е Л Н И Т Е С Л У Ж БИ Н А
БЪЛГАРСК АТА НАРОДНА АРМИЯ

За

За

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия и на нейната администрация

За

5

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО
ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
КУИППД

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2006 г. за изискванията към
счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките,

докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на
здравноосигурителните дружества
изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата
адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
изменение и допълнение на Наредба
№ 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система
за оценка, управление и контрол на
риска, в т.ч. за издаване на полици по
задължителните застраховки по чл. 249,
т. 1 от Кодекса за застраховането
изискванията към възнагражденията в
застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества
(№ 43)
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2003 г. за реда и начина за
промяна на участие и за прехвърляне
на натрупаните средства на осигурено
лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип
и управляващите дружества (№ 44)
изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2007 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници
изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2006 г. за минималното ниво
на кредитните рейтинги на банките и
за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно
чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване
изменение и допълнение на Наредба
№ 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредн ици
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48

отменяне на Инструкция № ВП-5400 от
2009 г. за условията и реда за носене на
служебно оръжие от военнослужещите
и цивилните служители по служебно
правоотношение от служба „Военна
полиция“
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИЦИ
Уст ройствен правилник на Патентното
ведомство на Република България
Уст ройствен правилник на Патентното
ведомство
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЯ
За

обявяване за избрана за народен представител във 2. многомандатен избирателен район – Бургаски, Вяра Димитрова
Петрова от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Божидар Димитров Стоянов (№ НС-261)
За обявяване за избран за народен представител в 29. многомандатен избирателен
район – Хасково, Румен Кирев Данев
от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото
на Делян Александров Добрев (№ 9-НС)
За утвърждаване образците на изборните
книжа за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г.
(№ 12-ПВР)
За утвърждаване образците на изборните
книжа за произвеждане на изборите
за общински съветници и кметове на
23 октомври 2011 г. (№ 14-МИ)
За приемане на Методика за определяне
на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на Републ ика
България (№ 16-ПВР)
За приемане на Методика за определяне на
резултатите от гласуването за общински
съветници и кметове (№ 17-МИ)
Относно поправка в образци на изборни
книжа съгласно приложения, утвърдени
с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011 г.
на ЦИК, и утвърждаване на изборни
книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
(№ 202-МИ)
Относно поправка в образци на изборни
книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ
от 23 юни 2011 г. на ЦИК, за изборите
за общински съветници икметове на 23
октомври 2011 г. (№ 521-МИ)
Относно поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 12-ПВР от 18
юни 2011 г. на ЦИК, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. (№ 537-ПВР)
За обнародване на кандидатските листи в
изборите за президент и вицепрезидент
на републиката на 23 октомври 2011 г.
(№ 868-ПВР)
За обявяване за избран за народен представител в 30. многомандатен избирателен район – Шумен, Хамид Бари
Хамид от листата на ПП „Дви жение за права и свободи“ на мястото
на Георги Велков Колев (№ 1455-НС)
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Относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и имената на
избраните президент и вицепрезидент
на Република България (№ 1458-ПВР)
За обявяване за избран за народен представител в 1. многомандатен избирателен
район – Благоевград, Йордан Георгиев
Андонов от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Атанас Станкев Камбитов
(№ 1468-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 1. многомандатен избирателен
район – Благоевград, Веселин Велков
Давидов от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Георги Иванов Икономов
(№ 1469-НС)
За обявяване за избрана за народен представител във 2. многомандатен избирателен район – Бургас, Диана Иванова
Йорданова от листата на ПП „ГЕРБ“
на мястото на Иван Атанасов Алексиев
(№ 1470-НС)
За обявяване за избрана за народен представител в 7. многомандатен избирателен
район – Габрово, Катя Костова Колева
от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото
на Иван Тодоров Иванов (№ 1471-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен избирателен
район – Пазарджик, Петко Валентинов
Петков от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Никола Иванов Белишки
(№ 1472-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 22. многомандатен избирателен район – Смолян, Недялко Живков
Славов от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Николай Тодоров Мелемов
(№ 1473-НС)
За обявяване за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен
район – Стара Загора, Пламен Тенев
Русев от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Живко Веселинов Тодоров
(№ 1474-НС)
За о б я в я в а не з а и з б р а н а з а н а р од ен
п р едстави т ел в 29. м ногоман дат ен
избирателен район – Хасково, Катя
Ангелова Чалъкова от листата на ПП
„ГЕРБ“ на мястото на Иво Тенев Димов
(№ 1483-НС)
Относно обявяване за избран на 18-ия член
на Европейския парламент от Република
България (№ 1509-ЕП)
Относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на
изборите за кметове на кметства на
11 март 2012 г. (№ 1519-МИ)
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2011 г.
Цифрата в числителя означава броя, в който
е обнародван даден нормативен акт, а цифрата в
знаменателя – страницата в съответния брой на
вестника. Тирето ( – ) замества главната дума
(главния израз) в текста.
А
Аварийна готовност, ПМС № 313 за приемане
на Наредба за аварийно планиране и – при ядрена
и радиационна авария 94/1.
Авиоотряд 28, ПМС № 134 за изменение на
Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 261 на Министерския съвет от 2010 г. 39/81;
ПМС № 159 за предоставяне на допълнителни
бюджетни кредити по бюджета на – за 2011 г.
и по бюджета на Министерството на външните
работи за 2011 г. 46/12.
Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“, Наредба № Н-2
за създаване, поддържане и предоставяне на
информацията от – 32/57.
Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система AFIS, Инструкция за отменяне на
Инструкция № І-21 от 2000 г. за работа с – 59/15.
Автомобилен превоз, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен – на пътници и товари 92/26.
Автомобилен транспорт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2009 г.
за необходим и т е мерк и за изп ъ лнениет о и
прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на
Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при – и Регламент (ЕО) № 561/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 15 март
2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби
от социалното законодателство, свързани с – , за
изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО)
№ 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 3820/85 на Съвета 33/46; ПМС № 324
за изменение и допълнение на Наредбата за организация на работното време на лицата, които
извършват транспортни дейности в – , приета с
ПМС № 244 на Министерския съвет от 2006 г.
97/3; ПМС № 352 за изменение и допълнение на
ПМС № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за
определяне минимални размери на намаленията
на превозните цени по – на някои групи граждани 104/4.
Автомобилни превози, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 17/2.
Авторско право и сродните му права, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 25/2;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
административното регулиране на производството
и търговията с оптични дискове, матрици и други
носители, съдържащи обекти на – 77/55.
Агенция за устойчиво енергийно развитие, ПМС
№ 296 за приемане на Устройствен правилник
на – 88/7.
Агенция „Митници“, ПМС № 294 за изменение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 302 на Министерския съвет от 2009 г. 88/3.
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Агенция по вписванията, ПМС № 36 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с
ПМС № 89 на Министерския съвет от 2007 г. 16/4;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2004 г. за условията и реда за начисляване
и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и
за стимулиране на служителите от – 20/33; ПМС
№ 101 за изменение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 89 на Министерския съвет
от 2007 г. 33/37.
Агенция по енергийна ефективност, ПМС № 68
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 32 на Министерския съвет от 2009 г. 25/17.
Адвокати, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда
за провеждане на изпита за – и младши – 21/43.
Административен регистър, ПМС № 132 за
приемане на Наредба за условията и реда за
воденето, поддържането и ползването на – 39/67.
Административнопроцесуален кодекс, Закон за
изменение и допълнение на – 39/17.
Административно-териториалното устройство на Република България, Закон за изменение
на Закона за – 95/2.
Администрация, ПМС № 77 за изменение на
Единния класифик атор на длъжностите в – ,
приет с ПМС № 47 на Министерския съвет от
2004 г. 29/59.
Администрация на прокуратурата, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на – 12/16.
Академичен състав, ПМС № 44 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за развитието на – в Република България,
приет с ПМС № 202 на Министерския съвет от
2010 г. 19/88.
Академия на Министерството на вътрешните
работи, ПМС № 110 за отменяне на Правилника
за устройството и дейността на университет с
наименование – , приет с ПМС № 344 на Министерския съвет от 2004 г. 35/65.
Акредитация, Процедура за – BAS QR 2, версия 6, в сила от 01.11.2010 г. 8/39.
Акцизи и данъчни складове, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – 16/17; 44/77; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 99/21.
Акцизни стоки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван
от митническите органи върху средствата за
измерване на – 68/20.
Анекс, – относно достъпа на безпилотни летателни системи до въздушното пространство и
летищата на Република България към Споразумението по прилагане относно операции и планиране на учения в изпълнение на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на САЩ за сътрудничество в
областта на отбраната 104/31.
Артистични групи, ПМС № 194 за изменение
и допълнение на Наредбата за регистриране на
наименованията на – , приета с ПМС № 158 на
Министерския съвет от 1997 г. 54/23.

Б Р О Й 1 0 7  	

С П РА В О Ч Н И К Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 1 1 Г.

Археологически проучвания, Наредба № Н-000001 за извършване на теренни – 18/116.
Асансьори, ПМС № 41 за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация
и техническия надзор на – , приета с ПМС № 75
на Министерския съвет от 2003 г. 18/19.
Асистирана репродукция, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за
дейности по – 58/22.
Атестиране, Наредба № 3 за показателите,
методиката и реда за – на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник
на административен ръководител 44/103.
Атмосферен въздух, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда
и начина за измерване на емисиите на вредни
вещества, изпускани в – от обекти с неподвижни
източници 34/35.
Б
Банкноти и монети, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на – в налично-паричното
обращение 93/70.
Банкова сметка, Наредба за изменение и допълнение на Нaрeдба № 13 от 2009 г. за прилагането на международен номер на – и за банковите
кодове 55/45.
Басейнови дирекции, Правилник за дейността,
организацията на работа и състав на – 7/33;
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността, организацията на работа
и състав на – 103/19.
Бедствия, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита при – 80/2.
Безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 104
за изменение и допълнение на ПМС № 121 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
реда за предоставяне на – по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз 34/7.
Безвъзмездна хуманитарна помощ, ПМС № 4
за предоставяне на – на Ислямска република
Пакистан за преодоляване на тежките последици
от наводненията през 2010 г. 7/2.
Безплатно работно и униформено облекло, ПМС
№ 10 за приемане на Наредба за – 9/102.
Безработица, ПМС № 24 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за – , приета с ПМС
№ 32 на Министерския съвет от 2002 г. 13/5.
Болница „Лозенец“, ПМС № 27 за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – , приет с ПМС № 147 на Министерския съвет от 2000 г. 13/15.
Болнични листове, Инструкция № 1 за работата
и отчетността с – за временна неработоспособност 44/128.
Българска академия на науките, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 30/2.
Българска агенция по безопасност на храните,
Закон за – 8/2; ПМС № 35 за приемане на Устройствен правилник на – 15/10; ПМС № 221
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за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 35 на Министерския съвет от 2011 г. 59/3.
Българска национална телевизия, ПМС № 323 от
2010 г. за предоставяне на допълнителна субсидия
на – за 2010 г. 1/27.
Българска телеграфна агенция, Закон за – 99/2.
Български лични документи, Закон за изменение
на Закона за – 55/2.
Български спортен тотализатор, ПМС № 33
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 163 на Министерския съвет от 2000 г. 15/10.
Български Червен кръст, ПМС № 146 за предоставяне на средства на – за изпълнение на план
за разпределение на храни от интервенционните
запаси на Европейския съюз за социално слаби
лица 42/9.
Българско гражданство, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 5 от 1999 г. за реда
за установяване владеенето на български език
при придобиване на – по натурализация 71/35;
Наредба за изменение на Наредба № 5 от 1999 г.
за установяване на владеенето на български език
при придобиване на – по натурализация 98/22.
Бюджетни кредити, ПМС № 218 за изменение
на ПМС № 88 на Министерския съвет от 2010 г.
за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с – в Министерството на
правосъдието 58/10.
Бюджетни организации, ПМС № 306 за допълнение на ПМС № 66 на Министерския съвет от
1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности
в – 93/57.
В
Валутен закон, Закон за изменение и допълнение на – 96/2.
Ветерани от войните, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 98/4.
Взаимодействие, Инструкция № М-3 за – между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи 60/28.
Взривни вещества, ПМС № 94 за приемане
на Наредба за мястото и начина на нанасяне на
уникалната идентификация на – за граждански
цели 31/20;
Визи, ПМС № 198 за приемане на Наредба за
условията и реда за издаване на – и определяне
на визовия режим 55/11.
Висше образование, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 61/6.
Висши военни училища, Наредба № Н-6 за условията и реда за приемане във – 26/64; Наредба
№ Н-33 за условията и реда за приемане на обучаеми във – 96/55.
Висш консултативен съвет по водите, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 35/66.
Висш медицински съвет, Правилник за организацията и дейността на – 78/19.
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Висш съдебен съвет, Правилник за организация
на дейността на – и неговата администрация 88/30.
Висши училища, ПМС № 127 за утвърждаване
на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните – за учебната 2011 – 2012 г. 39/29; ПМС
№ 168 за предоставяне на средства от държавния
бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация
на държавните – и за определяне на условията,
критериите и реда за предоставянето им 48/16.
Вода, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на – , предназначена за питейно-битови цели 1/44; Наредба
№ 1 за мониторинг на – 34/12; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2007 г.
за характеризиране на повърхностните – 80/27;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2007 г. за опазване на – от замърсяване с
нитрати от земеделски източници 97/96.
Водач на моторно превозно средство, Наредба
за изменение на Наредба № Iз-1959 от 2007 г. за
определяне на първоначалния максимален размер
на контролните точки на – , условията и реда
за отнемането им и списъка на нарушенията на
правилата за движение по пътищата, за които
се отнемат 11/18.
Военна академия „Г. С. Раковски“, Наредба № Н-5
за условията и реда за приемане във – 26/59; Наредба за допълнение на Наредба № Н-5 от 2011 г.
за условията и реда за приемане във – 40/30;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2011 г. за условията и реда за приемане
във – 96/64.
Военна полиция, Закон за – 48/3; ПМС № 238
за приемане на Правилник за прилагане на Закона за – 63/132.
Военна служба, Наредба № Н-2 за военномедицинска експертиза на годността за – в мирно
време 24/1; 25/23.
Военни клубове, Наредба № Н-10 за организацията и дейността на – и представителните обекти
на Министерството на отбраната 28/35.
Военновременни задачи, ПМС № 286 за възлагане на – по отбраната на страната на държавните
органи, органите на местното самоуправление
и местната администрация и на юридическите
лица – бюджетни организации 83/10.
Военновременни запаси, ПМС № 174 за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за създаване на ведомствени – на Министерството на вътрешните работи, приета с ПМС
№ 183 на Министерския съвет от 2007 г. 50/7.
Военно-географска служба, Правилник за устройството и дейността на – 42/19.
Военно-почивно дело, Наредба № Н-9 за – 29/110.
Военнослужещи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и за изплащане на
компенсационни суми на – и цивилните служители, които живеят при условията на свободно
договаряне 20/33; 76/25; Наредба № Н-7 за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба на – и за
специфични условия на труд на цивилните служители от служба „Военна информация“ 23/11;
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-7 от 2011 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения за
специфични условия при изпълнение на военната
служба на – и за специфични условия на труд на
цивилните служители от служба „Военна информация“ 63/157; Наредба № Н-12 за психологичното
осигуряване на – от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 44/45; ПМС
№ 157 за изменение и допълнение на класификатора на длъжностите на – в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
приет с ПМС № 84 на Министерския съвет от
2010 г. 46/5; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграж дения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на – и за специфични условия на труд на цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 49/67; 82/12; Инструкция № И-5
за реда и организацията на работа на комисиите
за кариерно развитие на – в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
75/24; Инструкция за отменяне на Инструкция
№ ВП-5400 от 2009 г. за условията и реда за носене
на служебно оръжие от – и цивилните служители
по служебно правоотношение от служба „Военна
полиция“ 76/45; Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от 2010 г. за условията и реда за
изплащане на възнагражденията и обезщетенията
на – 81/55; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията
и реда за атестиране на – от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
90/2; ПМС № 322 за изменение на ПМС № 94
на Министерския съвет от 2010 г. за изплащане
на обезщетения на съпругите/съпрузите на – ,
които са ги последвали при преместването им
в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на
военнослужещите, участващи в международни
операции и мисии 97/2; Наредба за допълнение
на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда
за разработването и планирането на курсове за
придобиване, повишаване на квалификацията и
преквалификацията, както и за кандидатстването
на – и цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия
за обучение в тях 102/10.
Въздухоплавателни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г.
за правилата за инспекция на перона на – от
трети страни, излитащи и кацащи от летища на
територията на Република България 28/40.
Въздушно пространство, ПМС № 95 за изменение на ПМС № 44 на Министерския съвет от
2010 г. за определяне на зоните във – на Републ ика
България, в които се ограничава въздухоплаването 32/13; Инструкция № И-1 за организацията,
готовността и реда за действие на дежурните сили
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и средства от Българската армия за контрол над
въздухоплаването при охрана на – на Република
България 49/68.
Въоръжени сили, ПМС № 333 от 2010 г. за приемане на План за развитие на – на Република
България 2/23; ПМС № 188 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и – на Република България, приет
с ПМС № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
53/11; Наредба № Н-21 за реда за регистрация и
отчета на пътните превозни средства от – на Република България 70/91; ПМС № 360 за изменение
и допълнение на ПМС № 333 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на План за развитие
на – на Република България 104/8.
Вътрешни водни пътища, Наредба за изменение
на Наредба № 17 от 2004 г. за лицензиране на
превозвачи за извършване на превози на товари
по – 29/116.
Г
Генетично модифицирани организми, ПМС № 97
за изменение и допълнение на Наредбата за работа с – в контролирани условия, приета с ПМС
№ 211 на Министерския съвет от 2005 г. 33/10.
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на
вътрешните работи, Инструкция № Iз-2935 за
реда за осъществяване на операции по издирване
и спасяване от – 96/48.
Гори, Закон за – 19/6; Наредба № 8 за сечите
в – 64/23.
Горски територии, ПМС № 236 за приемане на
Наредба за оценка на поземлени имоти в – 63/2;
ПМС № 316 за приемане на Наредба за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности
в – , държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски
продукти 96/21.
Гражданска регистрация, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 39/5.
Гражданско въздухоплаване, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 41/3; 81/2.
Гробищни паркове, Наредба № 2 за здравните
изисквания към – (гробища) и погребването и
пренасянето на покойници 36/64.
Д
Дактилоскопични отпечатъци, ПМС № 301
за изменение на Наредбата за отговорността и
координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент
(ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г.
за установяване на критерии и механизми за
определяне на държава членка, компетентна за
разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин
на трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на
Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 343/2003 на Съвета за установяване на критерии
и механизми за определяне на държавата членка,
която е компетентна за разглеждането на молба за
убежище, която е подадена в една от държавите
членки от гражданин на трета страна, Регламент
(ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г.
за създаване на система „Евродак“ за сравняване
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на – с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на
Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на
някои условия за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 2725/2000 относно създаването на системата
„Евродак“ за сравняване на дактилоскопични
отпечатъци с оглед ефективното прилагане на
Дъблинската конвенция, приета с ПМС № 332
на Министерския съвет от 2007 г. 91/6.
Данни, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на – от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 6/21; 55/45; 76/32.
Данък върху добавената стойност, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – 10/113; 84/19; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 19/3; 99/10.
Данъци върху доходите на физическите лица,
Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 31/2; 99/12.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон
за изменение и допълнение на – 14/2; 99/14.
Двигатели с вътрешно горене, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г.
за условията и реда за одобрение на типа на – за
извънпътна техника по отношение на емисиите
на замърсители 29/95.
Дезинфекции, дезинсекции и дератизации, Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване
на – 14/18.
Дейности по консервация и реставрация, Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване
и поддържане на публичен регистър на лицата,
които имат право да извърш ват – 32/62.
Декларация „Виа Карпатия“, – за продължaване
на най-краткия пътен маршрут по оста Север – Юг,
свърз ващ Литва, Полша, Словакия, Унгария,
Румъния, България и Гърция 1/41.
Деца, Наредба № 6 за здравословно хранене
на – на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
65/5; ПМС № 368 за изменение и допълнение на
Наредба за условията и реда за осъществяване
на закрила на – с изявени дарби, приета с ПМС
№ 298 на Министерския съвет от 2003 г. 107/2.
Детски ясли, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството
и дейността на – и детските кухни и здравните
изисквания към тях 36/68.
Дипломатическа служба, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 69/1.
Дирекция за национален строителен контрол,
ПМС № 338 от 2010 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 5 на Министерския съвет от 2010 г. 3/24.
Дисциплинарна практика, Инструкция № Iз2813 за дисциплината и – в Министерството на
вътрешните работи 91/22.
Длъжностни характеристики, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от
2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и
съхраняване на длъжностните разписания и – в
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Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 44/74.
Добавки, предназначени за влагане в храни,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на – 29/87.
Добра производствена практика, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 69 от
2006 г. за изискванията за – при производство
на ветеринарномедицински продукти и активни
субстанции 66/1.
Доброволци, Наредба № Iз-2431 за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на
доброволните формирования и на преподавателите
за обучение на – , за определяне на уникалния код
на доброволните формирования и на персоналния
идентификационен номер на – 77/66.
Договор, – между Министерството на отбраната на Република България и Министерството
на отбраната на Кралство Белгия за превоз на
допълнително оборудване за две фрегати клас
Е-71 „Вилинген“ и за един тристранен минен
ловец клас „Флауер“ (партиди 4-5), наричан подолу „Договор за превоз“, допълващ Договора за
продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген“
и един тристранен минен ловец клас „Флауер“
между Република България и Кралство Белгия
1/37; Изменение № 1 на Финансовия – между
Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни
пътища V“) 3/33; – за сътрудничество в областт а
на туризма между правителството на Република
България и правителството на Република Литва
11/8; – за изменение на Националния рамков
договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз за 2011 г. 35/66; – за ползване
на Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и
идентифициране на корабите замърсители между
правителството на Република България и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA)
51/33; – между правителството на Република
България и правителството на Ливанската република за сътрудничество в областта на туризма
54/53; – между Република България и Република
Беларус за екстрадиция 84/13.
Домашни птици, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара
на месо и черен дроб от – 40/28; 52/67.
Дом за медико-социални грижи за деца – , ПМС
№ 329 от 2010 г. за закриване на – Тетевен 2/12;
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 14/17.
Домове за временно настаняване, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Iз-1695 от
2006 г. за организацията, функциите и дейността
на – на пълнолетни лица 8/23.
Допингов контрол, ПМС № 105 за приемане на
Наредба за – при тренировъчна и състезателна
дейност 35/33.
Допълнителна субсидия, ПМС № 235 за предоставяне на – на Българската национална телевизия
за 2011 г. 61/27; ПМС № 262 за предоставяне на – на
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Българската национална телевизия за 2011 г. 72/2;
ПМС № 318 за предоставяне на – на Българската
национална телевизия за 2011 г. 96/44.
Допълнителни бюджетни кредити, ПМС № 324
от 2010 г. за одобряване на – по бюджета на
Министерския съвет за 2010 г. 1/27; ПМС № 5
за предоставяне на – по бюджета на Министерството на културата за 2011 г. 7/3; ПМС № 17 за
предоставяне на – по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2011 г. 11/5; ПМС
№ 49 за изменение на ПМС № 5 на Министерския
съвет от 2011 г. за предоставяне на – по бюджета
на Министерството на културата за 2011 г. 20/2;
ПМС № 102 за одобряване на – по бюджета на
Министерския съвет за 2011 г. за провеждане на
кандидатстудентска борса за българите в чужбина 33/38; ПМС № 128 за предоставяне на – по
бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г. 39/60; ПМС № 169 за предоставяне
на – по бюджета на Министерския съвет за 2011 г.
48/18; ПМС № 224 за предоставяне на – по бюджета на Министерския съвет за 2011 г. 60/23;
ПМС № 251 за предоставяне на – по бюджета на
Министерството на културата за 2011 г. 70/24;
ПМС № 257 за одобряване на – по бюджетите
на Министерството на вътрешните работи и
Министерството на правосъдието за 2011 г. 71/7;
ПМС № 311 за предоставяне на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2011 г.
93/60; ПМС № 337 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2011 г. 99/99; ПМС № 351 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на външните работи
за 2011 г. 103/2; ПМС № 355 за одобряване на – от
централния бюджет за 2011 г. 104/6; ПМС № 359 за
предоставяне на – по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2011 г. 104/7.
Допълнителни възнаграждения, Наредба № Н-3
за условията, размерите и реда за изплащане
на – за рискове за живота и здравето, които не
могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 17/17; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Із-169 от 2010 г. за
условията и реда за формиране на – за резултати
в служебната дейност 30/23.
Допълнителни средства, ПМС № 8 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2011 г. 8/18; ПМС № 34 за предоставяне на – за
довършване на ремонтни дейности, реставрация
и довършителни строителни дейности на обекти,
включени в маршрутите на културно-религиозния
туризъм 15/10; ПМС № 80 за предоставяне на – от
централния бюджет за 2011 г. по бюджета на
Министерството на външните работи 30/7; ПМС
№ 131 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г. 39/67; ПМС № 137
за предоставяне на – от централния бюджет за
2011 г. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните
бюджети на държавните висши училища 39/106;
ПМС № 143 за предоставяне на – от централния
бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството
на правосъдието 40/6; ПМС № 148 за предоставяне
на – от централния бюджет за 2011 г. по бюджета
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на Министерството на външните работи 42/10;
ПМС № 150 за предоставяне на – от централния
бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството
на външните работи 42/11; ПМС № 195 за предоставяне на – по бюджета на Министерството
на здравеопазването за ну ж дите на Цент ър
„Фонд за лечение на деца“ 54/24; ПМС № 208 за
предоставяне на – за довършителни строителни
дейности на обекти, включени в маршрутите на
религиозния туризъм, и за религиозните нужди
на населението на селища без храмове 54/30;
ПМС № 225 за предоставяне на – по бюджета
на Министерството на земеделието и храните за
2011 г. 60/24; ПМС № 237 за предоставяне на – от
централния бюд жет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г. 62/38; ПМС № 263
за промяна на предназначението на неусвоените
от Българската академия на науките средства,
предоставени в изпълнение на ПМС № 320 на
Министерския съвет от 2008 г. за предоставяне
на – по бюджета на Българската академия на
науките за участие в съвместен награден фонд с
Държавния университет в Айова – Съед инените
американски щати, учреден на името на Джон
Атанасов 73/3; ПМС № 321 за предоставяне на – по
бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката по линия на българската помощ за развитие за финансиране на оздравителен
лагер за 50 души (деца и техните ръководители)
от Украйна, засегнати от аварията в Чернобил
96/46; ПМС № 335 за предоставяне на – от централния бюджет по бюджета на Министерството
на отбраната за 2011 г. 99/99; ПМС № 347 за предоставяне на – по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2011 г. 102/8; ПМС
№ 348 за предоставяне на – от централния бюджет
по бюджета на Министерството на отбраната за
2011 г. 102/8; ПМС № 349 за предоставяне на – по
бюджета на Министерството на земеделието и
храните за 2011 г. 102/9.
Дървесина, ПМС № 343 за определяне размера
на частта от продажната цена на – и недървесните
горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за
горите 102/4.
Държавен бюджет, ПМС № 334 от 2010 г. за изпълнението на – на Република България за 2011 г.
2/42; ПМС № 85 за допълнение на ПМС № 334 на
Министерския съвет от 2010 г. за изпълнението
на – на Република България за 2011 г. 31/12; Закон
за изменение и допълнение на Закона за устройството на – 54/2; ПМС № 207 за разпределение
на средствата по т. 27 от приложение № 4 към
чл. 9, ал. 1 от Закона за – на Република България
за 2011 г. 54/28; ПМС № 279 за пренасочване на
неусвоените средства за екологичните обекти по
приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за – на
Република България за 2011 г. 82/8; ПМС № 281
за изменение на ПМС № 207 на Министерския
съвет от 2011 г. за разпределение на средствата
по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от
Закона за – на Република България за 2011 г.
83/3; ПМС № 310 за изменение на ПМС № 334 на
Министерския съвет от 2010 г. за изпълнението
на – на Република България за 2011 г. 93/59; Закон за – на Република България за 2012 г. 99/23;
ПМС № 367 за изпълнението на – на Република
България за 2012 г. 106/1.
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Държавен здравен контрол, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г.
за условият а и реда за упражняване на – 38/81.
Държавни вземания, Инструкция № И-1 за обмен
на информация между Националната агенция за
приходите и Министерството на околната среда
и водите във връзка с обезпечаване и събиране
на публични и частни – 76/38.
Държавни зрелостни изпити, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за
учебно-изпитните програми за – 70/110.
Държавни служители, ПМС № 57 за изменение и
допълнение на Наредбата за служебното положение на – , приета с ПМС № 34 на Министерския
съвет от 2000 г. 21/27; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Iз-1429 от 2011 г. за
униформеното облекло, отличителните знаци и
принадлежностите, свързани с изпълнението на
служебните задължения на – в Министерството
на вътрешните работи 71/25; ПМС № 314 за приемане на нормативни актове по прилагането на
Закона за – 95/18.
Държавен културен институт, ПМС № 107 за
преобразуване на – 35/58; ПМС № 212 за преобразуване на – 58/6.
Държавен фонд „Земеделие“, ПМС № 133 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 255 на Министерския
съвет от 2009 г. 39/73.
Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор, ПМС № 327 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 47 на Министерския съвет от 2003 г. 97/33.
Държавна агенция за младежта и спорта, Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово
подпомагане от – на спортни дейности 8/35.
Държавна агенция „Национална сигурност“, Инструкция № 3261 за достъпа на – до информационни фондове на Министерството на вътрешните
работи 105/124.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, ПМС № 209 за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на – и на нейната администрация, приет с ПМС № 122 на Министерския
съвет от 2004 г. 54/31; ПМС № 372 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – и
на нейната администрация, приет с ПМС № 122
на Министерския съвет от 2004 г. 107/6.
Държавна комисия по сигурността на информацията, ПМС № 138 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – и на нейната
администрация, приет с ПМС № 50 на Министерския съвет от 2003 г. 39/107.
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, ПМС № 342 за изменение и допълнение
на Наредбата за воденето и съхраняването на
регистрите от – , приета с ПМС № 324 на Министерския съвет от 1997 г. 102/2.
Държавна собственост, ПМС № 231 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 254 на Министерския
съвет от 2006 г. 61/10; ПМС № 276 за изменение
на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 254 на Министерския съвет от
2006 г. 80/25.
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Държавна финансова инспекция, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 60/2.
Държавни зрелостни изпити, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за
организацията и провеждането на – 58/47.
Държавни културни институти, ПМС № 15
за одобряване на единни разходни стандарти за
финансиране през 2011 г. на – , осъществяващи
дейности в областта на сценичните изкуства 11/4.
Държавни помощи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за условията и реда за прилагане и наблюдение на
прилагането на – в земеделието 51/47.
Държавно обществено осигуряване, ПМС № 28
за изменение и допълнение на Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от – , приета с ПМС № 364
на Министерския съвет от 2006 г. 14/4; Закон за
допълнение на Закона за бюджета на – за 2011 г.
32/6; Закон за бюджета на – за 2012 г. 100/2.
Държавно предприятие „Българо-германски
център за професионално обучение“, ПМС № 189
за приемане на Правилник за устройството и
дейността на – 53/17.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Правилник за устройството, функциите и дейността на – 36/44.
Е
Европейска заповед за арест, Закон за изменение
и допълнение на Закона за екстрадицията и – 55/2.
Европейски критични инфраструктури, ПМС
№ 18 за установяването и означаването на – в
Република България и мерки за тяхната защита 11/6.
Европейски съюз, ПМС № 339 от 2010 г. за
изменение и допълнение на Методологията за
определяне на финансови корекции, които се
прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани
от структурните инструменти на – , Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС
№ 134 на Министерския съвет от 2010 г. 3/27; ПМС
№ 197 за изменение и допълнение на ПМС № 70
на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от – 54/27;
ПМС № 309 за изменение на ПМС № 322 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне на
условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове
и Кохезионн ия фонд на – в Република България
93/59; ПМС № 330 за допълнение на ПМС № 62
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на – , за финансовата рамка 2007 – 2013 г. 98/7.
Европейски фонд за връщане, ПМС № 227
за изменение и допълнение на ПМС № 45 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите
по – за периода от 2008 до 2013 г. 60/24.

БРОЙ 10 7

Единен административен документ, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено
деклариране чрез – 6/22; 30/112; 64/43; Наредба
за изменение на Наредба № H-17 от 2006 г. за
прилагане на разпоредбит е на Приложение № 37 и
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93
на Комисията относно писмено деклариране
чрез – 36/86.
Единна електронна съобщителна мрежа на
държавната администрация, ПМС № 196 за
създаване на – и за нуждите на националната
сигурност 54/24.
Екодизайн, ПМС № 214 за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки,
свързани с прилагането на регламенти, приети
съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 6 юли
2005 г. за създаване на рамка за определяне на
изискванията за – към енергоемките продукти и
за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета
и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 58/7.
Експертен съвет по лечение на зависимости,
Правилник за функциите и организацията на
дейността на – 34/10.
Електрообзавеждане, Правилник за изменение
на Правилника за безопасност и здраве при работа
по – с напрежение до 1000 V 17/13.
Електронен подпис, ПМС № 259 за приемане
на Наредба за изискванията към алгоритмите за
създаване и проверка на квалифициран – 71/9.
Електронни съобщения, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 105/6.
Електронни услуги, Инструкция № Ин-1 за
критериите и правилата за прилагането им при
вписвания в регистрите на информационните
обекти и – 26/45.
Енергетика, ПМС № 253 за изменение и допълнение на Наредбата относно съдържанието,
структурата, условията и реда за предоставяне на
информацията, предвидена в правото на Европейските общности в областта на – , на институции
на Европейските общности, приета с ПМС № 332
на Министерския съвет от 2006 г. 71/4.
Енергия, Закон за – от възобновяеми източници
35/3; Наредба № РД-16-869 за изчисляването на
общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на – и
потреблението на биогорива и – от възобновяеми
източници в транспорта 70/104; Наредба № РД-161117 за условията и реда за издаване, прехвърляне,
отмяна и признаване на гаранциите за произход
на – от възобновяеми източници 84/23.
Енергопотребление, ПМС № 140 за приемане
на Наредба за изиск ванията за етикетиране и
предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с – , по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси 41/6; ПМС
№ 307 за изменение и допълнение на Наредбата
за изискванията за етикетиране и предоставяне
на стандартна информация за продукт и, свързани
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с – , по отношение на консумацията на енергия
и на други ресурси, приета с ПМС № 140 на
Министерския съвет от 2011 г. 93/57.
Епидемиологично проучване, Наредба № 9 за
реда за съобщаване, проучване и регистриране на
взрив от хранително заболяване и реда за вземане
на проби при провеждане на – 95/59.
Етажна собственост, Закон за изменение и
допълнение на Закона за управление на – 57/4.
Ж
Железопътен транспорт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2001 г. за
превоз на товари с – 3/100; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 47/2.
Железопътна инфраструктура, Наредба за изменение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и
използване на – 36/61; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп
и използване на – 88/46.
Железопътни линии, ПМС № 88 за изменение
и допълнение на ПМС № 324 на Министерския
съвет от 2003 г. за промяна на категорията на – и
участъци от – и за преустановяване експлоатацията на – 31/13.
Животни, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 92/9.
Животновъдни стопанства, Наредба за условията и реда за дейността на – в планинските и
другите необлагодетелствани райони 11/18.
Жилища, ателиета и гаражи, ПМС № 291 за
изменение и допълнение на Наредбата за продажба
на – от жилищния фонд на Министерството на
отбраната, които се намират в населени места,
в които няма структури на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и на Българската армия,
приета с ПМС № 193 на Министерския съвет от
2010 г. 84/3.
З
Заболявания, Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка
на – , за чието домашно лечение Националната
здравноо сигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели напълно или частично 13/26;
Наредба за допълнение на Наредба № 34 от 2005 г.
за реда за заплащане от републиканския бюджет
на лечението на български граждани за – , извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване
18/36; Наредба за изменение на Наредба № 34 от
2005 г. за реда за заплащане от републиканския
бюджет на лечението на българските граждани
за – , извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване 94/22.
Заведения за отрезвяване, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Iз-1935 от 2006 г. за
организацията, функциите и дейността на – 27/15.
Заведения за социални грижи, Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1994 г. за проектиране
на – 32/66.
Задгранични представителства на Република
България, ПМС № 190 за временно прекратяване
дейността на – 53/22.
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Задължителни застраховки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2010 г.
за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол
на риска, в т.ч. за издаване на полици по – по
чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането 55/46.
Заложни къщи, ПМС № 232 за изменение и
допълнение на Наредбата за дейността на – ,
приета с ПМС № 40 на Министерския съвет от
2009 г. 61/15.
Занаяти, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 28/17.
Заплати, ПМС № 322 от 2010 г. за изменение
на ПМС № 67 на Министерския съвет от 2010 г.
за – в бюджетните организации и дейности 1/27;
ПМС № 73 за изменение на ПМС № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за – в бюджетните
организации и дейности 27/4; ПМС № 176 за
изменение на ПМС № 86 на Министерския съвет
от 2010 г. за – на военнослужещите и цивилните
служители по Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на държавните
служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на
вътрешните работи 50/11; ПМС № 226 за изменение на ПМС № 67 на Министерския съвет от
2010 г. за – в бюджетните организации и дейности
60/24; ПМС № 243 за изменение на ПМС № 86
на Министерския съвет от 2010 г. за – на военнослужещите и цивилните служители по Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България и на държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение по Закона
за Министерството на вътрешните работи 68/2;
Наредба № 11 за условията и реда за определяне
на средствата за работна – в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения 89/7; ПМС № 341
за изменение на ПМС № 67 на Министерския
съвет от 2010 г. за – в бюджетните организации
и дейности 102/2; ПМС № 353 за изменение на
ПМС № 67 на Министерския съвет от 2010 г.
за – в бюджетните организации и дейности 104/5.
Заразни болести, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда
за регистрация, съобщаване и отчет на – 52/29.
Звена „Общинска полиция“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1027 от 2010 г.
за организацията и дейността на – в Република
България 3/90.
Здравеопазване, ПМС № 1 за с т ру к т у рн и
промени в системата на – 5/13; ПМС № 145 за
структурни промени в системата на – 41/66;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на – 58/17.
Здравноосигурителни дружества, Наредба № 43
за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в – 61/88.
Зеленчуци, Наредба № 7 за условията и реда за
прилагане на извънредни мерки за подпомагане на
пазара в сектора на – 49/45; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки
за подпомагане на пазара в сектора на – 78/22.
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Земеделска и горска техника, Закон за изменение
и допълнение на Закона за регистрация и контрол на – 28/3; Наредба за изменение на Наредба
№ 24 от 2006 г. за реда за пускане на пазара на
употребявана – и резервни части, осигуряващи
нейната безопасност 65/10; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2009 г. за
условията и реда за придобиване и отнемане на
правоспособност за работа със – 82/8.
Земеделски земи, Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на – 39/20; ПМС
№ 139 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на – , приет с ПМС № 74 на Министерския съвет от 1991 г. 39/108; Наредба № Iз-1053
за правилата и нормите за пожарна безопасност
при извършване на дейности в – 39/118.
Земеделски производители, Наредба за изменение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на – 3/90; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на – 79/58.
Земна повърхност, Наредба № РД-02-20-16 за
планирането, изпълнението, контролирането и
приемането на аерозаснемане и на резултатите
от различни дистанционни методи за сканиране
и интерпретиране на – 65/19.
И
Изборен кодекс, – 9/12; Закон за изменение и
допълнение на – 45/2.
Избори, ПМС № 239 за приемане на план-сметка
за разходите по подготовката и произвеждането
на – за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23
октомври 2011 г. 63/144.
Извънсъдебно разрешаване на спор, ПМС № 350
за целево финансово осигуряване изпълнението
на споразумение за – 102/9.
Изделия и технологии с двойна употреба, Закон
за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на – 26/8; ПМС № 147 за приемане
на Списък на оръжията и Списък на – , които
подлежат на контрол при внос 43/36; ПМС № 205
за приемане на Правилник за прилагане на Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на – 54/14.
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, ПМС № 187 за приемане на Устройствен правилник на – 53/2.
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, ПМС № 84
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 240 на Министерския съвет от 2004 г. 30/14.
Изпълнителна агенция по горите, ПМС № 173
за приемане на Устройствен правилник на – 49/3.
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, ПМС № 144
за изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 232 на Министерския съвет от
2009 г. 40/6.
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Изпълнителна агенция по лекарствата, ПМС
№ 283 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 169 на
Министерския съвет от 2009 г. 83/4.
Изпълнителна агенция по почвените ресурси към
министъра на земеделието и храните, ПМС № 178
за закриване на – 50/22.
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция
в животновъдството, ПМС № 13 за приемане на
Устройствен правилник на – към министъра на
земеделието и храните 9/106.
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, ПМС № 12 за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 85 на Министерския съвет от
2000 г. 9/104.
Изпълнителна агенция по трансплантация,
Наредба № 53 от 2010 г. за условията и реда за
осигуряване на денонощен достъп на лекарите,
пряко участващи в медицинското обслужване на
потенциалния донор, до служебния регистър на – ,
който включва лицата, изразили несъгласие за
вземане на органи, тъкани и клетки 1/49; ПМС
№ 3 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 34 на Министерския съвет от 2004 г. 5/19.
Имоти от жилищния фонд на МО, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от
2010 г. за ползване под наем на – и за изплащане
на компенсационни суми на военнослужещите и
цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне 3/100.
Инвестиционни дружества, Наредба № 44 за
изискванията към дейността на колективните
инвестиционни схеми, – от затворен тип и управляващите дружества 85/10.
Инвестиционни посредници, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г.
за капиталовата адекватност и ликвидността
на – 20/33; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към
дейността на – 89/21; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на – 97/98.
Иновационна стратегия на Република България, ПМС № 181 за предоставяне на средства
от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризм а за финансиране изпълнението на Мярка
1 от мерките за реализация на – 52/5.
Институт „Национална банка за промишлени
микроорганизми и клетъчни култури“, ПМС № 223
за откриване на – в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет – София,
и за закриване на юридическо лице на бюджетна
издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта
и науката 60/22.
Институт по отбрана, Правилник за устройството и дейността на – 44/32.
Институт по публична администрация към
министъра на образованието, младежта и науката, ПМС № 98 за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 82 на Министерския съвет от 2000 г. 33/35.
Информационно обслужване, Наредба № 15 за
аеронавигационното – 37/17.
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К
Кадастрална карта и кадастрални регистри,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на – 82/13.
Квалификация по професията „Машинен оператор“, Наредба № 42 от 2010 г. за придобиване
на – 6/37.
Квалификация по професията „Помощник в
строителството“, Наредба № 1 за придобиване
на – 7/48.
Квалификация по професията „Помощник пътен
строител“, Наредба № 2 за придобиване на – 7/52.
Квалификация по професия „Сержант (Старшина
за Военноморските сили) – администратор“, Наредба № Н-17 за придобиване на – 47/44.
Квалификация по професия „Сержант (Старшина
за Военноморските сили) – инструктор“, Наредба
№ Н-15 за придобиване на – 46/22.
Квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – логистик“, Наредба
№ Н-16 за придобиване на – 47/36.
Квалификация по професия „Сержант (Старшина
за Военноморските сили) – техник“, Наредба № 25
за придобиване на – 45/33.
Кодекс за застраховането, Закон за допълнение
на – 51/4.
Кодекс за социално осигуряване, Закон за изменение и допълнение на – 60/17.
Кодекс на труда, Закон за изменение и допълнение на – 18/2; 61/2; 82/1; Закон за допълнение
на – 33/2.
Кодекс на търговското корабоплаване, Закон за
изменение и допълнение на – 92/2.
Козметични продукти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към – 53/27.
Колективно инвестиране, Закон за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за – 77/2.
Командировъчни средства, ПМС № 327 от 2010 г.
за изменение на Наредбата за – при задграничен
мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. 2/11; ПМС № 358 за изменение на
Наредбата за – при задграничен мандат, приета
с ПМС № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
104/7.
Комендантство – МО, Правилник за устройството и дейността на – 47/31.
Комисия за защита на конкуренцията, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – 10/119; 96/54; 104/35.
Комисия за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, Правилник за организацията и дейността на – 54/31; ПМС № 254
за осигуряване на средства за издръжка на – за
2011 г. 71/6; Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на – 104/35.
Комисия за публичен надзор над регистрираните
одитори, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за дейността на – 75/38.
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Комисия за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за дейността на – и
разузнавателните служби на Българската народна
армия и на нейната администрация 5/44.
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на – 48/34.
Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (КАС), ПМС № 305 за изменение
и допълнение на ПМС № 36 на Министерския
съвет от 2001 г. за изграждане на – 92/16.
Конвенция, – по касетъчните боеприпаси 75/7.
Конвойна дейност, Инструкция № Iз-1143 за
организацията и реда за осъществяване на – в
Министерството на вътрешните работи 38/95;
Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-1143
от 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на – в Министерството на вътрешните
работи 75/44.
Конкуренция, Закон за изменение на Закона за
защита на – 73/2.
Консултанти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията,
дейността и условията и реда за финансиране на
националните и републиканските – 44/92.
Контролно-техническа инспекция към министъра
на земеделието и храните, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – 83/20.
Концесии, ПМС № 53 за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – , приет
с ПМС № 161 на Министерския съвет от 2006 г.
21/4; Закон за допълнение на Закона за – 50/3.
Кораби, Наредба № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите – 73/23;
Наредба за изменение на Наредба № 54 от 2004 г.
за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските – 94/27;
Наредба № 4 за оправомощаване и оттегляне на
предоставените правомощия за извършване на
прегледи на – и корабопритежатели 104/41.
Корабни документи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за – 11/20.
Корабоплаване, Наредба № Н-8 за режима
на – в териториалното море, вътрешните води,
пристанищата и рейдовете при осъществяване
отбраната на страната 23/9.
Кохезионен фонд, ПМС № 160 за финансиране на
плащания по договори по проекти, съфинансирани
от – по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от
16 май 1994 г. относно създаването на – и управлявани от Министерството на околната среда
и водите 46/13.
Кредити, ПМС № 312 за компенсирани промени между елементите на – по бюджета на
Министерството на отбраната за 2011 г. 93/60.
Кредитни институции, Наредба за изменение
на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската
народна банка по Закона за – 48/72; Наредба за
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изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2006 г.
за капиталовата адекватност на – 95/75; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 105/2.
Кредитни рейтинги, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на – на банките и за определяне
на държавите, регулираните пазари и индексите
на регулираните пазари на ценни книжа съгласно
чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
91/34.
Кръв, Наредба за изменение на Наредба № 18
от 2004 г. за условията и реда за извършване на
диагностика, преработка и съхранение на – и
кръвни съставки и качеството на – от внос 64/23.
Културен институт, ПМС № 280 за преобразуване на – 83/2.
Културни организации, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № H-1 от 2007 г. за
информационния регистър на – 5/54; 100/65.
Културни ценности, ПМС № 45 за приемане на
Наредба за обхвата, структурата, съдържанието
и методологията за изработване на плановете
за опазване и управление на единичните или
груповите недвижими – 19/93.
Културно наследство, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 54/2.
Л
Лекарствени продукти, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – в хуманната медицина
12/2; 60/5; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 27 от 2007 г. за изискванията към
данните и документацията за разрешаване за
употреба и регистрация на – 47/50; Наредба № 5
за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на – от лекари и
лекари по дентална медицина и снабдяването им
с – 54/36; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 4, т. 1 от Закона за – в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели 67/1; Наредба № 10
за условията и реда за лечение с неразрешени
за употреба в Република България – , както и
за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на – от списъка по чл. 266а,
ал. 2 от Закона за – в хуманната медицина 95/68;
ПМС № 340 за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на – , условията,
правилата и критериите за включване, промени
и/или изключване на – от Позитивния лекарствен
списък и условията и реда за работа на Комисията
по цени и реимбурсиране 100/17.
Лечебни заведения, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация
на – 10/120; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за – 18/35;
ПМС № 78 за изменение и допълнение на ПМС
№ 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на
целевите средства за диагностика и лечение в – за
болнична помощ на български граждани, които
нямат доход и/или лично имущество, което да им
осигурява лично участие в здравноосигурител-
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ния процес 29/59; Закон за изменение на Закона
за – 45/3; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания,
на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на – за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи 53/41; Наредба № 2 за условията и реда за извършване на
съдебномедицинските, съдебнопсих иатричните и
съдебнопсихологичните експерт изи, включително
и за заплащането на разходите на – 91/28.
Лечебни заведения за стационарна психиатрична
помощ, Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на – по
чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения 13/25.
Линия на бедност за страната, ПМС № 299 за
определяне размера на – за 2012 г. 91/5.
Лични данни, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията
за защита на – и на нейната администрация 21/28;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
защита на – 81/10.
Лични документи, Инструкция № Iз-59 за реда и
условията за унищожаване на българските – 8/23;
Инструкция за изменение на Инструкция № Із417 от 2010 г. за организацията и технологията
на работа на структурите на МВР при издаване
на българските – 9/126.
Лицензи, ПМС № 362 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
издаване на – на консултанти за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/
или упражняване на строителен надзор, приета
с ПМС № 247 на Министерския съвет от 2003 г.
104/9.
Лов и опазване на дивеча, ПМС № 171 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – , приет с ПМС № 151 на Министерския съвет от 2001 г. 48/19; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 77/55.
М
Марки и географски означения, ПМС № 151
за приемане на Наредба за реда за оформяне,
подаване и разглеждане на опозиции по Закона
за – 43/88; ПМС № 249 за изменение и допълнение
на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза
на заявки за регистрация на – , приета с ПМС
№ 267 на Министерския съвет от 1999 г. 70/16.
Материално подпомагане, Наредба № 1 за условията и реда за – в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 15/47; Наредба
за изменение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за – в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 94/26.
Медиация, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 27/2.
Медиатори, Наредба за допълнение на Наредба
№ 2 от 2007 г. за условията и реда за одобр яване
на организациите, които обучават – ; за изискванията за обучение на – ; за реда за вписване,
отписване и заличаване на – от Единния регистър на – и за процедурните и етични правила за
поведение на – 29/115.
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Медицинска помощ, ПМС № 2 за изменение и
допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до – , приета с ПМС № 119 от 2006 г.
5/17; ПМС № 191 за изменение и допълнение на
Наредбата за осъществяване правото на достъп
до – , приета с ПМС № 119 на Министерския
съвет от 2006 г. 53/22; ПМС № 274 за изменение
и допълнение на ПМС № 304 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на обемите, цените
и методиките за остойностяване и за заплащане
на – по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване 78/15; ПМС № 366 за приемане на
методики за остойностяване и за заплащане
на – по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване 105/70.
Медицинска професия, Наредба № 4 за условията
и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186,
ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на
трети държави, придобили професионална квалификация по – и/или специалност в областта
на здравеопазването в трета държава 43/100;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на
български език и професионалната терминология
на български език от чужденците за упражняване
на – в Република България 71/27.
Медицински изделия, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 39/17; ПМС № 364
за приемане на Наредба за условията и реда за
съставяне на списък на – по чл. 30а от Закона
за – и за определяне на стойността, до която те
се заплащат 104/12.
Медицински институт на Министерството на
вътрешните работи, ПМС № 210 за приемане на
Правилник за устройството, дейността и структурата на – 54/36.
Медицински сестри, акушерки, асоциирани медицински специалисти и здравни асистенти, Наредба
№ 1 за професионални дейности, които – могат
да извършват по назначение или самостоятелно
15/36; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които – могат да извършват по назначение
или самостоятелно 50/30.
Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, Наредба за допълнение на Наредба № 32 от
2008 г. за утвърждаване на – 103/20.
Медицински стандарт „Кардиология“, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2010 г. за утвърждаване на – 79/13.
Междуведомствен съвет по пространствени
данни, ПМС № 332 от 2010 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията
на работа на – към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията 2/22.
Международни организации, ПМС № 9 за приемане на Наредба за условията и реда за участие на
граждански специалисти от Република България
в операции и мисии на – за управление на кризи
извън територията на Република България 9/98.
Международно сътрудничество, ПМС № 234 за
политиката на Република България на участие
в – за развитие 61/20.
Меморандум, – за сътрудничество межд у Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Министерството
на икономиката, търговията и бизнес средата на
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Румъния 41/69; – за сътрудничество в областта на
европейската и евроатлантическатa интеграция
между правителството на Република България и
правителството на Република Македония 72/33.
Меморандум за разбирателство, – между Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на Република България и Министерството на земята, транспорта и
морските дела на Република Корея за обмен и
сътрудничество в изграждането на транспортна
инфраструктура 1/40; – между правителството на
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие (Световната банка)
във връзка със сътрудничеството по предлаганата
Програма за реформа в железопътния сектор
8/30; – между Военноморските сили на Съединените американски щати и Министерството на
отбраната на Република България относно обмен
на военен личен състав (Споразумение за ОВЛС)
14/10; – за икономическо сътрудничество между
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Департамента
по търговия на провинция Дзянсу на Китайската
народна република 27/14; – за изпълнението на
„Програма за енергийна ефективност и зелена
икономика“ в Република България между Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Европейската
банка за възстановяване и развитие 29/75; – между Министерството на отбраната на Република
България, Департамента за национална отбрана
на Канада, Министерството на отбраната на
Република Хърватска, Министерството на отбраната на Република Унгария, Министерството
на националната отбрана на Република Литва
и Министерството на отбраната на Република
Словакия относно създаването и осигуряването
на многонационално интегрирано логистично
подразделение 30/17; – меж ду минист ъра на
регионалното развитие и благоустройството от
името на правителството на Република България
и министъра на местното самоуправление от
името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Прогр амата
за трансгранично сътрудничество със CCI номер
2007 CB16IPO007 32/44; – между Министерството
на регионалното развитие и туризма на Румъния
в качеството му на Съвместен управл яващ орган,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на България в качеството му
на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския
флот на Гърция в качеството му на Национален
орган и Одиторската служба към Сметната
палата на Румъния в качеството є на Одитен
орган по изпълнението на Съвместна оперативна
програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“
38/74; – относно изпълнението на Норвежката
програма за сътрудничество за икономически
растеж и устойчиво развитие в България между
Република България (по-нататък наричана за
краткост „България“) и Кралство Норвегия (понататък наричано за краткост „Норвегия“, заедно
по-нататък наричани за краткост „страните“)
45/21; – относно изпълнението на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2004 – 2009 между Република България
(наричана по-нататък „страна-бенефициент“) и
Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство
Норвеги я (нари чани по-натат ък „ст рани от
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ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия)“, заедно наричани по-нататък „страни“)
45/26; Изменение към – относно изпълнението
на Норвежката програма за сътрудничество за
икономически растеж и устойчиво развитие в
България между Република България и Кралство
Норвегия 46/21; – между правителството на Република България, представлявано от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на
Европейския съюз, за изпълнение на Програмата
за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна
помощ 51/38; – в областта на малките и средните
предприятия между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република
България и Министерството на индустрията,
малките и средните предприятия и насърчаването
на инвестициите на Алжирската демократична
и народна република 96/53.
Местно самоуправление и местна администрация, Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 32/2.
Минимална работна заплата, ПМС № 180 за
определяне нов размер на – за страната 51/33.
Министерски съвет, ПМС № 30 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с ПМС № 229 на – от 2009 г. 15/7; ПМС
№ 154 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, приет с ПМС № 229
на – от 2009 г. 43/99; ПМС № 288 за изменение
на ПМС № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
за приемане на Устройствен правилник на – и на
неговата администрация 83/12.
Министерство на външните работи, ПМС
№ 365 за приемане на Устройствен правилник
на – 105/44.
Министерство на вътрешните работи, ПМС
№ 6 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 126
на Министерския съвет от 2006 г. 7/3; ПМС № 48
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 126
на Министерския съвет от 2006 г. 19/109; Правилник за устройството и дейността на Академията
на – 40/9; Закон за изменение и допълнение на
Закона за Министерството на – 47/2; ПМС № 170
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 126
на Министерския съвет от 2006 г. 48/18; ПМС
№ 213 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС
№ 126 на Министерския съвет от 2006 г. 58/7;
ПМС № 323 за изменение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 126
на Министерския съвет от 2006 г. 97/2.
Министерство на здравеопазването, ПМС № 222
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 256 на Министерския
съвет от 2009 г. 59/4; ПМС № 336 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 256 на Министерския съвет от
2009 г. 99/99.
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Министерство на земеделието и храните, ПМС
№ 185 за изменение на ПМС № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен
правилник на – 52/21; ПМС № 260 за изменение
на ПМС № 125 на Министерския съвет от 2006 г.
за приемане на Устройствен правилник на – 72/2.
Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма, ПМС № 63 за изменение на ПМС № 268
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на – 22/12; ПМС № 273
за изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 268 на Министерския съвет от
2009 г. 78/14; ПМС № 333 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. 99/95; ПМС № 371
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 268 на Министерския съвет от 2009 г. 107/4.
Министерство на културата, ПМС № 61 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 239 на Министерския
съвет от 2009 г. 22/5; ПМС № 267 за изменение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 239 на Министерския съвет от 2009 г. 77/59.
Министерство на образованието, младежта и
науката, ПМС № 266 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 11 на Министерския съвет от 2010 г. 77/57.
Министерство на отбраната, ПМС № 135 за
приемане на Устройствен правилник на – 39/82.
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, ПМС № 184 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 271 на Министерския съвет
от 2009 г. 52/20; ПМС № 289 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 271 на Министерския съвет от
2009 г. 83/13.
Министерство на физическото възпитание и
спорта, ПМС № 331 от 2010 г. за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 195 на Министерския съвет от
2009 г. 2/15.
Министерство на финансите, ПМС № 106 за
изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 249 на Министерския съвет от
2009 г. 34/9; ПМС № 164 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 249 на
Министерския съвет от 2009 г. 48/13.
Митници, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 82/5.
Митнически органи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за условията и реда за деклариране пред – по електронен
път 65/38.
Младежки дейности, Наредба № 4 за условията
и реда за финансово подпомагане на – 71/30.
Младши съдии и младши прокурори, Правила за
организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за – в края на обучението в
Националния институт на правосъдието 99/112;
Правила за обучението на кандидатите за – и за
определяне на техния статус 105/126.
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Мляко и млечни продукти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за
специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово краве
мляко и изискванията за търговия и пускане на
пазара на – 23/9.
Многогодишна програма по Европейския фонд за
връщане за периода от 2008 до 2013 г., ПМС № 215
за изменение и допълнение на ПМС № 205 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
органите за управление, сертифициране и одит
на средствата по Европейския фонд за връщане
и за утвърждаване на – 58/8.
Многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, Закон за изменение
и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в – 26/5.
Морски пристанища, Задължителни правила
за изменение и допълнение на Задължителните
правила за – на Република България 55/46.
Морски пространства, Наредба № 23 от 24 октомври 2011 г. за докладване и разследване на
произшествия в – 87/13.
Моторно превозно средство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г.
за условията и реда за провеждането на изпитите
на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на – и реда за провеждане
на проверочните изпити 33/44; 80/30; Наредба
№ 3 за изискванията за физическа годност към
водачите на – и условията и реда за извършване
на медицинските прегледи за установяване на
физическата годност за водачите от различните категории 39/122; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО
одобр яване типа на нови – и техните ремаркета
по отношение монтирането на системите против
изпръскване и за ЕО одобр яване на типа устройства против изпръскване 46/33; Наредба № 3 за
придобиване на правоспособност за провеждане
на изпити на кандидатите за водачи на – 71/28.
Мълниезащита, Наредба № 4 от 2010 г. за – на
сгради, външни съоръжения и открити пространства 6/44.
Н
Наводнения, Инструкция № Iз-2695 за реда за
осъществяване на оперативна защита при – 85/61.
Наказателен кодекс, Закон за изменение и
допълнение на – 33/4; 60/4.
Наказателно-процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 13/2; 93/21; Закон за
изменение на – 61/3.
Напитки от плодове, ПМС № 20 за изменение
и допълнение на Наредбата за изискванията
към – , приета с ПМС № 219 на Министерския
съвет от 2002 г. 12/8.
Наркотични вещества, Наредба № 55 от 2010 г.
за условията и реда за издаване на лицензии за
дейности с наркотични вещества за медицински
цели от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол
върху – и прекурсорите 1/50; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за
условията и реда за издаване на разрешителни за
внос и износ на – и техните препарати 17/13; ПМС
№ 115 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за съхраняване и унищожа-
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ване на – , растения и прекурсори, както и за
вземане на представителни проби от тях, приета
с ПМС № 28 на Министерския съвет от 2006 г.
36/39; ПМС № 122 за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за разрешаване на
дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол
върху – и прекурсорите, приета с ПМС № 216 на
Министерския съвет от 2004 г. 38/11; Закон за
изменение и допълнение на Закона за контрол
върху – и прекурсорите 61/4; Наредба № 8 за
условията и реда за осъществяване на програми
за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали
с – 75/39; Наредба № 7 за условията и реда за
осъществяване на програми за намаляване на
вредите от употребата на – 75/41; ПМС № 293 за
приемане на Наредба за реда за класифициране
на растенията и веществата като – 87/2.
Народна просвета, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на – 37/70; 70/111; ПМС
№ 211 за изменение на Правилника за прилагане
на Закона за – 58/6.
Насърчаване на заетостта, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 43/5.
Национален военноисторически музей, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 14/16.
Национален геофонд, ПМС № 153 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС
№ 264 на Министерския съвет от 1999 г. 43/98.
Национален дворец на децата, Правилник за
допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – 29/86.
Национален институт на правосъдието, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията на дейността на – 65/1.
Национален рамков договор, – за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2011 г.
3/41; – за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
зъболекарски съюз за 2011 г. 3/75.
Национален съвет за закрила на детето, ПМС
№ 192 за изменение и допълнение на Правилника
за структурата, организацията и дейността на – ,
приет с ПМС № 349 на Министерския съвет от
2006 г. 54/20.
Национален съвет по генетични ресурси в животновъдството, Правилник за организацията и
дейността на – 1/41.
Национален съвет по наркотични вещества, ПМС
№ 91 за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на – , приет с ПМС
№ 10 на Министерския съвет от 2001 г. 31/16.
Национален съвет по миграционна политика,
ПМС № 89 за създаване на – 31/13.
Национален учебен комплекс по култура с Лицей
за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за
приемане на деца и ученици в – 59/18.
Национален център по обществено здраве и
анализи, Правилник за устройството и дейността
на – 61/39.
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Национална агенция за приходите, Инструкция № 39 за взаимодействие меж ду Министерството на вътрешните работи и – 100/68.
Национална визова информационна система на
Република България, ПМС № 129 за приемане на
Наредба за реда за достъп до – и до Визовата информационна система на Европейския съюз 39/61.
Национална гимназия за древни езици и култури
„Константин-Кирил Философ“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г.
за приемане на ученици в – 63/155.
Национална здравноосигурителна каса, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 7/46; Закон за
бюджета на – за 2012 г. 99/6.
Национална млечна квота, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2007 г. за
управление на – 63/152.
Национална разузнавателна служба, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция
№ Я-966 от 2010 г. за военната служба в – 68/21.
Национална сигурност, Инструкция № Із-3025
от 2010 г. за условията и реда за определяне на
стратегическите зони на стратегическите обекти
и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за – 6/90.
Национална система за трансплантация, Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2007 г. за условията, реда и размера на
финансиране на дейности на – от Министерството
на здравеопазването 59/15.
Национална служба за охрана при Президента
на Република България, ПМС № 165 за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – , приет с ПМС № 151 на Министерския съвет от 1992 г. 48/13.
Национална служба за растителна защита,
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 3/89.
Национална служба за съвети в земеделието,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 78/20.
Национална служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“, Инструкция за отменяне
на Инструкция № Iз-1721 от 2007 г. за дейността
на структурните звена на – при регистриране
на възникналите пожари, аварии, бедствия и
катастрофи 89/24.
Национална Шенгенска информационна система
на Република България, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 2727 от 2010 г. за
организацията и функционирането на – 14/25.
Национални и републикански консултанти,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2010 г. за организацията, дейността и
условията и реда за финансиране на – 3/89.
Национални паркове, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на дирекциите на – 103/19.
Национално издателство за образование и наука
„Аз Буки“, Правилник за устройството и дейността
на – 104/33.
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Необлагодетелствани райони, ПМС № 186 за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за – и териториалния им
обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. 53/2.
Несъстоятелност на работодателя, Закон за
изменение на Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при – 18/4.
Номера, адреси и имена, Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за
разпределение и процедурите по първично и
вторично предоставяне за ползване, резервиране
и отнемане на – 12/17.
Нормативни актове на Министерския съвет,
ПМС № 198; ПМС № 252; ПМС № 287; за
допълнение на – в изпълнение на резолюции 1807
(2008), 1844 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1907
(2009) и 1016 (2010) на Съвета за сигурност на
ООН относно Демократична републ ика Конго,
Сомалия и Еритрея 73/55; 71/3; 83/12.
ПМС № 31; за изменение на – 15/9.
ПМС № 321 от 2010 г.; ПМС № 328 от 2010 г.;
ПМС № 337 от 2010 г. ПМС № 38; ПМС № 39;
ПМС № 47; ПМС № 69; ПМС № 83; ПМС № 92;
ПМС № 99; ПМС № 103; ПМС № 123; ПМС № 161;
ПМС № 182; ПМС № 241; ПМС № 277; ПМС № 295;
ПМС № 304; ПМС № 315; ПМС № 338; ПМС
№ 325; ПМС № 328; ПМС № 329; ПМС № 344;
ПМС № 354; за изменение и допълнение на – 1/25;
2/11; 3/17; 16/6; 16/12; 19/105; 25/21; 30/8; 31/17;
33/36; 33/38; 38/15; 47/10; 52/5; 64/2; 80/25; 88/4;
92/11; 96/20; 97/4; 97/34; 97/37; 99/100; 102/4; 104/5.
Норми за допустими емисии (концентрации в
отпадъчни газове), Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за – на серен
диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани
в атмосферния въздух от големи горивни инсталации 19/109.
Нотариуси и нотариална дейност, Закон за допълнение на Закона за – 32/3; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 41/2.
О
Обекти с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и
контрол на общественото здраве, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г.
за условията и реда за създаване и поддържане
на публичен регистър на – 14/19.
Областни администрации, ПМС № 111 за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 121 на Министерския
съвет от 2000 г. 35/65; ПМС № 193 за изменение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 121 на Министерския съвет от 2000 г. 54/23.
Областни дирекции „Земеделие“, Правилник
за изменение на Уст ройст вени я п рави лник
на – 32/54.
Обществен превоз, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за – на
пътници и товари на територията на Република
България 13/26.
Обществен съвет по правата на пациента, Правилник за организацията и дейността на – 48/29.
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Обществени поръчки, ПМС № 72 за допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 150 на Министерския съвет от
2006 г. 27/4; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 93/2.
Общинска собственост, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 15/2.
Общински бюджети, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 16/3.
Общи условия, – за заеми от 1 юли 2005 г. (с
промените, въведени до 12 февруари 2008 г.) 20/10.
Огнестрелно оръжие, Наредба № Із-575 за
условията и реда за провеждане на курсове за
безопасно боравене с – 22/16; Наредба № Iз-1031
за реда за обезопасяване от нежелателен достъп
и сработване по предназначение на – за културни
цели и колекциониране 36/61.
Одитна дейност, Наредба № 1 за условията,
реда и начина за извършване на външни оценки
за осигуряване на качеството на – 8/33; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2011 г. за условията, реда и начина за извършване
на външни оценки за осигуряване на качеството
на – 64/43.
Озонов слой, ПМС № 326 от 2010 г. за приемане
на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно
вещества, които нарушават – 2/5.
Околна среда, Закон за изменение и допълнение
на Закона за опазване на – 42/5; ПМС № 247 за
приемане на Наредба за вида, размера и реда
за налагане на санкции при увреждане или при
замърсяване на – над допустимите норми и/или
при неспазване на определените емисионни норми
и ограничения 70/2; ПМС № 317 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда
за определяне на отговорността на държавата и
за отстраняване на нанесените щети върху – ,
настъпили от минали действия или бездействия,
при приватизация, приета с ПМС № 173 на Министерския съвет от 2004 г. 96/43.
Опасни вещества и материали, Инструкция
№ Iз-2401 за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани
с – 76/32.
Опасни товари, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на – 46/30; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за
условията и реда за извършване на автомобилен
превоз на – 100/68.
Опасни химични вещества, ПМС № 152 за приемане на Наредба за реда и начина за съхранение
на – и смеси 43/94.
Оперативна програма „Административен
капацитет“, ПМС № 282 за изменение и допълнение на ПМС № 231 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по – , съфинансирана
от Европейския социален фонд, за финансовата
рамка 2007 – 2013 г. 83/3.
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, Наредба за изменение на Наредба
№ 14 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2.
„Акваекологични мерки“ на Приоритетна ос № 2
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„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура“ от – на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. 12/16; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 21 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.
„Публична помощ за постоянно прекратяване
на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1
„Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от – 21/35; Наредба № 5 за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка
и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура,
риболов във вътрешни водоеми, преработка и
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
от – (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС 31/34; ПМС № 119 за изменение
и допълнение на ПМС № 251 на Министерския
съвет от 2009 г. за определяне на условията и
реда за предоставяне на ваучери за обучение на
безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и
2 по – 37/11; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 30 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за изпълнение на дейностите по приоритетна
ос № 5 „Техническа помощ“ от – на Република
България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
38/88; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“,
подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане
на местните стратегии за развитие и покриване
на текущите разходи на рибарските групи“ по
Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на
рибарските области“ от – на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство
за Програмен период 2007 – 2013 г. 47/56; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 21 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.
„Публична помощ за постоянно прекратяване
на риболовни дейности“ по Приоритетна ос
№ 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ от – на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство
за програмен период 2007 – 2013 г. 89/21.
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007 – 2013 г.“, ПМС № 258 за изменение на ПМС
№ 236 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по – , съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие 71/8.
Оперативна програма „Регионално развитие“,
ПМС № 270 за изменение и допълнение на ПМС
№ 245 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по – , съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие, за финансовата
рамка 2007 – 2013 г. 77/61.
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Оперативна програма „Техническа помощ“, ПМС
№ 54 за изменение и допълнение на ПМС № 215
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на детайлни правила за допустимост на разходите по – , съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. 21/19.
Оперативна програма „Транспорт“, ПМС № 116
за допълнение на ПМС № 258 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила
за допустимост на разходите по – , съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд
за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. 37/7; ПМС № 303 за допълнение на
ПМС № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по – , съфинансирана от Кохезионния
фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. 92/11.
Оптики, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и
дейността на – , здравните изисквания към тях
и реда за водене на регистър на – 103/20.
Ордени и медали на Република България, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 32/7.
Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, ПМС № 22 за допълнение на
Наредбата за условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с – и контрола над тях
във и от въоръжените сили на Република България, приета с ПМС № 278 на Министерския
съвет от 2010 г. 13/4; ПМС № 70 за приемане на
Наредба за условията и реда за осъществяване на
дейностите, свързани с – , и контрола над тях в
Националната служба за охрана 26/27; Наредба
№ Iз-895 за изскванията към устройството на
обектите, предназначени за търговия с – , и условията за извършване на търговия 31/26; ПМС
№ 96 за приемане на Наредба за условията и
реда за осъществяване на дейностите, свързани
с – , и контрола над тях в Министерството на
вътрешните работи 32/13; Наредба № РД-07-2 за
определяне на изискванията към квалификацията
на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7, чл. 36, ал. 1 и
чл. 134, ал. 3 на Закона за – 43/105.
Осигурителни вноски, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2005 г. за реда за
възстановяване на 30 на сто от внесените – от
работодатели и специализираните предприятия,
трудово-лечебни бази и кооперациите на хората
с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хора с увреждания и
в национално представителните организации за
хората с увреждания 3/102; ПМС № 29 за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на
възнаграждението и за доходите, върху които се
правят – , приета с ПМС № 263 на Министерския
съвет от 1999 г. 14/9.
Основен пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на – 49/42; 52/61; 97/47.
Основни документи, ПМС № 100 за изменение и допълнение на Наредбата за държавните
изисквания към съдържанието на – , издавани
от висшите училища, приета с ПМС № 215 на
Министерския съвет от 2004 г. 33/37.
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Отбрана и въоръжени сили, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – на Република България 23/2; ПМС № 244 за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – на Република
България, приет с ПМС № 46 на Министерския
съвет от 2010 г. 68/2.
Отбранителни продукти, Правилник за управление на жизнения цикъл на – 70/44.
Отпадъци, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2004 г. за условията
и изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на – 27/27; ПМС
№ 76 за приемане на Наредба за реда и начина
за изчисляване размера на финансовата гаранция
или еквивалентна застраховка и за предоставяне
на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на – 29/2; Закон за изменение и
допълнение на Закона за управление на – 30/4.
Отпадъчни води, Наредба № 2 за издаване
на разрешителни за заустване на – във водни
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на
замърсяване 47/65.
Отпуски, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № РД-259 от 2008 г. за определяне на реда за ползване на – от държавните
служители в Държавна агенция „Национ ална
сигурност“ 12/28.
Официална сортова листа на Република България, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване и отписване
на сортовете растения в и от – 9/112.
Охранителна дейност, Закон за изменение и
допълнение на Закона за частната – 43/2; Наредба
№ Із-2895 за реда, по който търговци по чл. 2,
ал. 2, т. 2 от Закона за частната – удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за
частната – 99/109.
П
Патенти, ПМС № 55 за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за – и
регистр ацията на полезните модели 21/20;
Патентно ведомство, Устройствен правилник
на – на Република България 7/40; Устройствен
правилник на – 21/28.
Педагогически колеж – Враца, ПМС № 261 за
преобразуване на – , в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
във филиал 73/3.
Пенсии, ПМС № 25 за изменение и допълнение на Наредбата за – и осигурителния стаж,
приета с ПМС № 30 на Министерския съвет от
2000 г. 13/11.
Пенсиониране, Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за
прилагане на Наредбата за категоризиране на
труда при – 77/75.
Пенсионноосигурително дружество, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от
2003 г. за реда и начина за промяна на участие
и за прехвърляне на натрупаните средства на
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осигурено лице от един фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в друг съответен фонд,
управляван от друго – 78/36.
Пилоти, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда
за издаване на свидетелства за правоспособност
на – , свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи – , и свидетелства за медицинска
годност на авиационен персонал, – в съответствие
с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JARFCL 3 и контрола върху тях, и за националните
правила за – на въздухоплавателни средства,
извън уредените в JAR-FCL 100/68.
Пластмаси, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите
и предметите от – , предназначени за контакт с
храни 44/91.
Платежни институции, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на – и операторите на платежни системи
30/114; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на – ,
дружествата за електронни пари и операторите
на платежни системи 59/18.
Платежни инструменти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за
условията и реда за изпълнение на платежни
операции и за използване на – 48/72.
Плащания, Закон за ог раничаване на – в
брой 16/2.
Плодове и зеленчуци, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2010 г. за изиск
ванията за качество и контрол за съответствие
на пресни – 71/26.
Повърхностни води, ПМС № 200 за приемане
на Наредба за ползването на – 56/2.
Пожарна безопасност, Наредба № Iз-1941 за
реда за осъществяване на пожарогасителната и
спасителната дейност от органите за – и защита
на населението на Министерството на вътрешните
работи 62/38; Наредба № Із-2377 за правилата и
нормите за – при експлоатация на обектите 81/18;
Наредба № Iз-2815 за реда за осъществяване на
разрешителна и контролна дейност на търговци,
извършващи дейности по пожарна безопасност
в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с – 91/9; Наредба № Iз-3147 за
реда за осъществяване на превантивна дейност
от органите за – и защита на населението на
Министерството на вътрешните работи 100/60.
Полицейска регистрация, Наредба № Iз-701 за
реда за извършване на – 27/15.
Полицейски органи, Наредба № Із-325 за реда за
употреба на помощни средства от – 14/22.
Полски инспектори, Наредба № 4 за реда и
условията за провеждане на конкурси за – 22/25.
Посевен и посадъчен материал, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г.
за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на – и за регистрация на
търговци на – 103/21.
Посевен материал, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на – от фуражни култури на пазара на
Европейския съюз 85/6.
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Потребители, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 18/5.
Пощенска сигурност, Наредба № 6 за изискванията за – 90/4.
Правна помощ, ПМС № 90 за допълнение на
Наредбата за заплащането на – , приета с ПМС
№ 4 на Министерския съвет от 2006 г. 31/16.
Правоспособност за управление на моторно
превозно средство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията
за психологическа годност и условията и реда за
провеждане на психологическите изследвания
на кандидати за придобиване на – , на водачи
на МПС и на председатели на изпитни комисии
и за издаване на удостоверения за регистрация
за извършване на психологически изследвания
80/32; Инструкция за изменение и допълнение
на Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране
и провеждане на изпитите на кандидатите за
придобиване на – 80/33.
Превоз на пътници и товари, Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за условията
и реда за определяне на български превозвачи
за осъществяване на дейности по – по силата на
международен договор 71/36.
Превозни средства, Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните – 104/47.
Предоставяне на средства, ПМС № 81 за – от
бюджета на Министерството на земеделието и
храните за закупуване на дялове във връзка с
увеличаване капитала на търговско дружество
30/8; ПМС № 203 за – от централния бюджет за
2011 г. за придобиване на акции от държавата във
връзка с консолидиране на държавното участие
в търговско дружество 54/14; ПМС № 204 за – от
централния бюджет за 2011 г. за придобиване на
акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество 54/14;
ПМС № 332 за – от републиканския бюджет за
придобиване на акции от държавата във връзка
с увеличаването на капитала на търговско дружество 99/95.
Предоставяне на финансови средства, ПМС № 65
за – от централния бюджет за 2011 г. по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2011 г. за финансиране
на приоритетни инфраструктурни обекти 25/14;
ПМС № 75 за – от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Столичната община за 2011 г. за
плащания по договор за изработка и доставка на
метровлакове 27/8; ПМС № 201 за – от централния бюджет по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2011 г. за финансиране
възстановяването на хидромелиоративна инфраструктура, за отводнителни и напоителни полета,
за предпазване на земеделски земи от заливане
и за предотвратяване на бедствия и аварии във
връзка със строителството на обект Автомагис
трала „Тракия“ (А-4) „Оризово – Бургас“, участък:
ЛОТ 4 „Ямбол – Карнобат“ от км 276+200 до км
325+280 56/20; ПМС № 230 за – от централния
бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и на администрацията
на Министерския съвет за финансиране на обект
„Граничен преход „Маказа“ и инженерно-укрепи-
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телни работи по довеждащ път 61/10; ПМС № 256
за изменение на ПМС № 65 на Министерския
съвет от 2011 г. за – от централния бюджет за
2011 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г.
за финансиране на приоритетни инфраструктурни
обекти 71/7; ПМС № 272 за изменение и допълнение на ПМС № 65 на Министерския съвет от
2011 г. за – от централния бюджет за 2011 г. по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти
77/62; ПМС № 278 за изменение и допълнение
на ПМС № 65 на Министерския съвет от 2011 г.
за – от централния бюджет за 2011 г. по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2011 г. за финансиране
на приоритетни инфраструктурни обекти 80/27.
Прекратени осигурители без правоприемник,
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на – 12/28.
Приватизация и следприватизационен контрол,
Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 19/2; 98/3.
Присъдена издръжка, ПМС № 167 за приемане
на Наредба за определяне на реда за изплащане
от държавата на – 48/14.
Програма, – за сътрудничество в областта
на образованието, младежта и културата между
правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за период а
2011 – 2014 г. 18/23; – за сътрудничество в областта
на образованието, науката и културата между
правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания
за периода 2011 – 2013 г. 44/28.
Програма за развитие на селските райони за
пер иода 2007/2013 г., Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Професионално
обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по – 5/52; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 23
от 2009 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Прилагане на стратегиите за местно развитие“
и по мярка „Управление на местни инициативни
групи, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие“ от – 5/54; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2008 г. за условият а и реда за прилагане на
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони“
и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от – 17/16; 103/22; Наредба № 3
за условията и реда за прилагане на мярка 213
„Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани
с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“
от – 18/48; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2008 г. за условият а и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските
стопанства“ от – 18/55; 67/8; 99/110; Наредба за

БРОЙ 10 7

изменение допълнение на Наредба № 11 от 2009 г.
за условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агроекологични плащания“ от – 18/113; ПМС
№ 59 за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания
по одобрени проекти по – и за тяхното възстановяване 22/3; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от – 28/29;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Насърчаване на туристическите дейности“
от – 30/23; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“
от – 41/70; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Обновяване и развитие на населените
места“ от – 49/54; 68/13; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“ от – 49/60; 68/16; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 14 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка „Придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални
местни инициативни групи в селските райони“
от – 64/39; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Добавяне на стойност към земеделски
и горски продукти“ от – 65/10; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г.
за условият а и реда за прилагане на мярка 213
„Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани
с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“
от – 65/18; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от – 72/35; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 30
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Разнообразяване към неземеделски дейности“
от – 72/42; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от – 76/23; Наредба № 10 за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“
по – 79/13; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Прилагане на стратегиите за местно
развитие“ и по мярка „Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната
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територия за местните инициативни групи, прилагащи Стратегии за местно развитие“ от – 81/40;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Създаване на стопанства на млади фермери“
по – 83/21; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от – 85/9; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности“ от – 89/10; ПМС № 302 за изменение
и допълнение на ПМС № 59 на Министерския
съвет от 2011 г. за условията и реда за отпускане
на безлихвени заеми на общините от централния
бюджет за финансиране на разходи за окончателни
плащания по одобрени проекти по – и тяхното
възстановяване 91/6; Наредба за изменение на
Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от – 103/34; Наредба за изменение на
Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Прилагане на стратегиите за местно
развитие“ и по мярка „Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие“
от – 104/40; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Подобряване икономическата стойност
на горите“ от – 105/104; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по м ярка „Първоначално
залесяване на неземеделски земи“ от – 105/113.
Програма ФАР, ПМС № 87 за отменяне на ПМС
№ 89 на Министерския съвет от 2009 г. за заемообразно осигуряване на средства за плащания по
договори по – , управлявани от изпълнителните
агенции по – към Министерството на финансите
и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството 31/12.
Продукти, Закон за изменение и допълнение
на Закона за техническите изисквания към – 38/2.
Промишлен дизайн, ПМС № 183 за изменение
и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на – ,
приета с ПМС № 268 на Министерския съвет от
1999 г. 52/16.
Противопожарен контрол, Наредба № Із-1919
за реда за осъществяване на държавен – 61/44.
Протокол, – между Република България и
Република Армения за изменение на Спогодбата
между Република България и Република Армения
за избягване на двойното данъчно облагане с
данъци на доходите и имуществото 5/34; – № 7
към Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи 76/21; – за сътрудничество в
областта на туризма между Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на Репу-
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блика България и Министерството на културата и
туризма на Република Гърция 85/5; – за изменение
на – относно преходните разпоредби, приложен
към Договора за Европейския съюз, към Договора
за функционирането на Европейския съюз и към
Договора за създаване на Европейската общност
за атомна енергия 97/45.
Професионална квалификация „одитор по пътна
безопасност“, Наредба № РД-02-20-14 за обхвата
и съдържанието на оценката на въздействието
върху пътната безопасност и на одита за пътна
безопасност, условията и реда за извършването
им и за придобиване и признаване на – 78/24.
Профилактични прегледи и диспансеризация,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 2004 г. за – 58/16.
Първостепенни и второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити, ПМС № 14 за определяне
на – в Министерството на културата 11/2; ПМС
№ 58 за изменение и допълнение на ПМС № 323
на Министерския съвет от 2008 г. за определяне
на – в Министерството на вътрешните работи
22/2; ПМС № 64 за изменение и допълнение на
ПМС № 14 на Министерския съвет от 2011 г.
за определяне на – в Министерството на културата 25/13.
Пътища, Закон за изменение и допълнение на
Закона за движението по – 10/1; Закон за изменение и допълнение на Закона за – 39/12; 55/6;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на
участъците с концентрация на пътнотранспортни
произшествия по – 93/62.
Пътни превозни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за
движение на извънгабаритни и/или тежки – 7/55;
Наредба № Н-3 за определяне на методиката
за изчисляване на разходите за потребление на
енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни
оксиди, неметанови въглеводороди и прахови
частици през целия експлоатационен период
на – 26/43; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-3 от 2011 г. за определяне на
методиката за изчисляване на разходите за потребление на енегрия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди
и прахови частици през целия експлоатационен
период на – 75/44.
Птици, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 22 от 2004 г. за правилата за производство и предлагане на пазара на чистопороден
и хибриден разплоден материал при – и реда за
водене на регистър 38/83.
Пчелни майки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2003 г. за производство
и предлагане на пазара на елитни и племенни – и
отводки (рояци) и реда за водене на регистър 67/8.
Р
Работна заплата, ПМС № 300 за определяне
нов размер на минималната – за страната 91/5.
Работно време, почивки и отпуски, ПМС № 56
за изменение и допълнение на Наредбата за – ,
приета с ПМС № 72 на Министерския съвет от
1986 г. 21/26.
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Радио и телевизия, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 28/3.
Растения, Закон за изменение и допълнение
на Закона за лечебните – 28/5; Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на – 28/9.
Ратифициране, Закон за – на Спогодбата между Република България и Републ ика Австрия за
избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея 8/17;
Закон за – на Меморандума за разбирателство на
Секретариата на ЕВРИКА между членовете на
инициативата 8/17; Закон за – на Меморандума
за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на
Европейския съюз, за изпълнение на Програмата
за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инст румента за предприсъединителна
помощ 12/7; Закон за – на Спогодбата между
правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за
международни автомобилни превози на пътници и
товари 14/4; Закон за – на подписания на 24 юни
2010 г. в Люксембург Протокол за изменение на
Споразумението за въздушен транспорт между
Европейската общност и нейните държави членки,
от една страна, и Съединените американски щати,
от друга страна, подписано от името на държавите
членки на 25 април 2007 г. в Брюксел и от името
на Общността на 30 април 2007 г. във Вашингтон
и ратифицирано със закон от Народното събрание
на 27 февруари 2009 г. 14/4; Закон за – на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република Гърция
относно презгранични операции за Air Policing
16/1; Закон за – на Конвенцият а по касетъчните
боеприпаси 16/2; Закон за – на Договора между
Република България и Република Беларус за
екстрадиция 18/2; Закон за – на Договора между Република България и Република Беларус за
правна помощ по наказателни дела 18/2; Закон
за – на Меморандума за разбирателство между
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата
Катар 19/5; Закон за – на Споразумението относно
Централноевропейската програма за обмен в
университетското образование (CEEPUS ІІІ) 25/2;
Закон за – на Споразумението за безвъзмездна
помощ между Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Европейската
банка за възстановяване и развитие, действаща
като администратор на безвъзмездни средства,
осигурени от правителството на Германия от
II Фонд за техническо сътрудничество с Германия
за разработване на примерен договор за услуги
във водния сектор на Република България 26/2;
Закон за – на Изменението към Меморандума за
разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически
растеж и устойчиво развитие в България между
Републ ика България и Кралство Норвегия 26/2;
Закон за – на Споразумението между правителството на Република България и Организацията
на обединените нации за образование, наука и
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култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София
(Република България) на Регионален център за
опазване на нематериалното културно наследство
в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
(категория 2) 26/3; Закон за – на Споразумението
между Министерството на отбраната на Република България и Афганистанската национална
полиция за безвъзмездно предоставяне на военно
имущество на Регионална дирекция № 18 27/3;
Закон за – на Изменението на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Конфедерация Швейцария
относно оказването на финансова помощ 28/2;
Закон за – на Меморандума за разбирателство
между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на
Съвместен управляващ орган, Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
на България в качеството му на Национален
орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция
в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в
качеството є на Одитен орган по изпълнението
на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“ 28/2; Закон за – на
Факултативния протокол към Конвенцията на
Организацията на обединените нации против
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко
или унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г. 34/2; Закон за – на Меморандума
за разбирателство за сътрудничество и подкрепа
по отношение на Секретариата на Конвенцията
за полицейско сътрудничество в Югоизточна
Европа 39/4; Закон за – на Допълнителния протокол към Договора между правителството на
Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита
на инвестициите 39/16; Закон за – на Изменение
№ 2 на Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка
и Национална компания „Български държавни
железници“ (България – железопътен проект
на Трансевропейската мрежа) и на Изменение
№ 2 на Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка
и Национална компания „Български държавни
железници“ (България – железопътен проект на
Трансевропейската мрежа – проект Б) 41/5; Закон
за – на Хартата на Международния енергиен форум 48/2; Закон за – на Изменението на Заемното
споразумение „Проект за развитие на общинската
инфраструктура“ между Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие 48/11; Закон за – на Изменението на
Заемното споразумение „Проект за рехабилитация
на пътната инфраструктура“ между Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие 48/11; Закон за – на Консулската конвенция между Република България и
Черна гора 51/2; Закон за – на Споразумението
за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна
организация 57/13; Закон за – на Споразумението
за свободна търговия между Европейския съюз
и неговите държави членки, от една страна, и
Република Корея, от друга страна 61/3; Закон
за – на Меморандума за разбирателство между
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Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско
териториално сътрудничество Гърция – България
2007 – 2013 г. 61/3; Закон за – на Акта за изменение на Конституцията на Международния съюз
по далекосъобщения и на Акта за изменение на
Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения 75/2; Закон за – на Споразумението
между правителството на Република България
и Секретариата на инициативата ЕВРИКА 75/2;
Закон за – на Спогодбата за въздушен транспорт
между правителството на Република България и
правителството на Грузия 77/56; Закон за – на Допълнителното споразумение, изменящо Договора
между правителството на Република България и
правителството на Република Ливан за взаимно
насърчаване и защита на инвестициите 81/13;
Закон за – на Конвенцията на Съвета на Европа
за закрила на децата от сексуална експлоатация и
сексуално насилие 90/1; Закон за – на Международната конвенция от Найроби за изваждане на
потънало имущество, 2007  92/10; Закон за – на
Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014 между
Република България и Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия 95/2; Закон
за – на Меморандума за разбирателство относно
изпълнението на Норвежкия финансов механизъм
2009 – 2014 между Република България и Кралство Норвегия 95/3; Закон за – на Конвенция
№ 161 за службите по трудова медицина, 1985 г.,
на Международната организация на труда 96/6;
Закон за – на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента
по здравеопазване и застаряване, и Република
България, представлявана от Министерството
на здравеопазването, относно определени права
на използване на Класификационната система
AR-DRG 102/2; Закон за – на измененията на
чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на
Европейска банка за възстановяване и развитие
105/40; Закон за – на Споразумението за общо
авиационно пространство между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една страна,
и Грузия, от друга страна 105/41.
Регионални дирекции по горите, Устройствен
правилник на – 104/36.
Регионални здравни инспекции, Устройствен
правилник на – 6/23; Правилник за изменение
и допълнение на Уст ройствени я правилник
на – 31/31.
Регионални инспекции по околната среда и водите, Правилник за устройството и дейността
на – 103/10.
Републикански бюджет, ПМС № 356 за одобряване на допълнителен трансфер от – за 2011 г. по
бюджета на държавното обществено осигуряване
104/6.
Риболовен дневник, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 43 от 2006 г. за реда
за водене на – 9/118;
Рискови експозиции, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за оценка и
класификация на – на банките и за установяване
на специфични провизии за кредитен риск 48/72.
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Самоосигуряващи се лица, ПМС № 23 за изменение и допълнение на Наредбата за обществено
осигур яване на – , българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. 13/5.
Свине, Наредба за допълнение на Наредба
№ 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно
отглеждане на – от източнобалканската порода и
нейните кръстоски 3/90; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 30 от 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден
и хибриден разплоден материал при – и реда за
водене на регистър 40/27.
Семейни помощи за деца, ПМС № 7 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – , приет с ПМС № 139 на Министерския съвет от 2002 г. 7/22.
Синдром на придобитата имунна недостатъчност, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 47 от 2009 г. за условията и реда за
изследване, съобщаване и отчет на заразеност с
вируса на – 5/44.
Служба „Военна информация“, Наредба № Н-14
за психологически подбор и психологическите
аспекти за оценка на личния състав на – 40/29;
Инструкция № 2 за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в – 58/50;
Инструкция № И-4 за подбора на военнослужещи
и граждански лица за работа в – 72/49.
Служба „Военна полиция“, Наредба за отменяне
на Наредба № Н-10 от 2005 г. за условията и реда
за експлоатация и достъп до информационните
фондове на – 80/29; Наредба за отменяне на
Наредба № Н-21 от 2009 г. за условията и реда
за охрана и/или контрол на охраната от – 80/29;
Наредба за отменяне на Наредба № Н-22 от
2009 г. за условията и реда за използване на
физическа сила, помощни средства и оръжие
от органите на – 80/29; Наредба за отменяне на
Наредба № Н-23 от 2009 г. за условията и реда за
събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни от – 80/29; Инструкция за
отменяне на Инструкция № И-3 от 2006 г. за реда
за действие на военнополицейските органи при
задържане на лица в регионалните служби на – ,
за оборудването на помещенията за настаняване
на задържани лица и реда в тях 80/29; Инструкция
за отменяне на Инструкция № И-8 от 2009 г. за
оперативно-издирвателната дейност на – 80/29;
Инструкция за отменяне на Инструкция № И-9
от 2009 г. за реда за осъществяване на действията по извършване на полицейска регистрация
в – 80/29; Инструкция за отменяне на Инструкция
№ И-10 от 2009 г. за организацията на работата
в – по постъпили съобщения и сигнали 80/29;
Инструкция за отменяне на Инструкция № 7 от
2010 г. за реда за упражняване на правомощията
от органите на – в структурите на служба „Военна
информация“ 80/30.
Служебни дела, Наредба № H-33 от 2010 г. за
реда за изготвяне на Регистър за отчитане на – и
начина на определяне на уникалните инвентарни
номера на – 3/99.
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Служебни командировки и специализации в чужбина, ПМС № 43 за изменение и допълнение на
Наредбата за – , приета с ПМС № 115 на Министерския съвет от 2004 г. 19/87.
Собственост, Закон за изменение на Закона
за – 105/40.
Социално подпомагане, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 51/2; ПМС № 242 за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 243 на
Министерския съвет от 1998 г. 63/146.
Социално слаби лица, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 18 от 2007 г. за
условията и реда за разпределяне на храни от
интервенционни запаси за – 54/54.
Специализиран експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности, Правилник за
устройството, организацията на работата и финансирането на – 48/31.
Специализиран експертен съвет по чл. 99, ал. 2
от Закона за културното наследство, Правилник
за структурния състав и организацията на работа
на – 12/14.
Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“,
Инструкция № Iз-1527 за организацията и дейността на – в Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР 49/31.
Специални обществени поръчки, ПМС № 19
за допълнение на Наредбата за възлагане на – ,
приета с ПМС № 233 на Министерския съвет от
2004 г. 12/8; ПМС № 62 за изменение на Наредбата за възлагане на – , приета с ПМС № 233 на
Министерския съвет от 2004 г. 22/12.
Спогодба, – между правителството на Република България и правителството на Република Куба
за морско търговско корабоплаване 5/20; – между
правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите и
имуществото 5/23; – между Република България
и Федерална република Германия за избягване
на двойното данъчно облагане и на отклонението
от облагане с данъци на доходите и имуществото 6/7; – между правителството на Република
България и правителството на Държавата Катар
за избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението от облагане
с данъци на доходите 7/23; – между Република
България и Република Австрия за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите и
имуществото и протокола към нея 29/60; – за
изменение и допълнение на Спогодбата между
правителството на Република България и Кабинета
на министрите на Украйна за взаимни пътувания
на гражданите 31/21; – между правителството на
Република България и Министерския съвет на
Република Албания за създаване на Културноинформационен център на Република България
в Тирана и Културно-информационен център
на Република Албания в София 36/41; – между
правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за
международни автомобилни превози на пътници
и товари 37/13; – между правителството на Република България и правителството на Държавата
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Катар за въздушни съобщения 68/4; – за въздушен
транспорт между правителството на Република
България и правителството на Грузия 98/10.
Споразумение, – меж ду правителството на
Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за премахване
на изискването за визи за притежателите на дип
ломатически и служебни/официални паспорти
1/38; – между Министерс твото на вътрешните
работи на Република България и Министерството
на вътрешните работи на Република Естония за
сътрудничество при управлението на границите
и полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси 5/36; – за сътрудничество в
областта на индустрията между правителството
на Република България и правителството на
Кралство Мароко 5/42; – между правителството
на Република България и правителството на Република Сърбия за изграждане и функциониране
на Съвместен контактен център за полицейско
и митническо сътрудничество 8/18; – меж ду
правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за полицейско
сътрудничество 11/9; – № DZF/GR/ACB/PA/2010/
BL МСПОР-1/03.12.2010 г. 12/10; – между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна
помощ за културата 13/18; Заемно – „Проект за
развитие на общинската инфраструктура“ между
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие 20/5; – за изменение
на – между правителството на Република България и правителството на Република Естония
за взаимна защита и обмен на класифицирана
информация 20/32; – между Националната агенция за приходите на Република България и Националната агенция за данъчна администрация
на Румъния за засилване на сътрудничеството в
областта на данъка върху добавената стойност
22/12; Административно – за взаимното признаване на служебни книжки 26/40; – за изменение на Договора между Република България
и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите 27/12; – за икономическо
сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република
Аржентина 27/12; – между правителството на
Република България и правителството на Чешката република за сътрудничество в борбата с
престъпността и опазването на обществения ред
и сигурност 29/71; Административно – между Министерството на вътрешните работи на Република
България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния относно
практическите способи за облекчено прилагане
на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18
февруари 2003 г. за установяване на критерии и
механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище,
която е подадена в една от държавите членки
от гражданин на трета държава 31/23; – между
правителството на Република България и Федералното канцлерство на Република Австрия за
сътрудничество в областта на информационните
и комуникационните технологии и електронното
правителство 36/43; – относно Централноевропейската програма за обмен в университетското
образование („CEEPUS III“) 37/67; – за икономическо сътрудничество между правителството
на Република България и правителството на
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Република Македония 38/72; – за икономическо
сътрудничество между Република България и
Сирийската арабска република 40/7; – между Република България и Република Унгария за сътрудничество в областта на превенцията и борбата с
престъпността 49/21; – между Министерството на
образованието, младежта и науката на Република
България и Министерството на образованието,
младежта и физическото възпитание на Чешката
република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 2011 – 2014 г.
53/23; – за сътрудничество в областта на туризма
между правителството на Република България и
правителството на Тунизийската република 55/44;
– между правителството на Република България
и Световната организация по здравеопазване на
животните (ОІЕ) за учредяване на Регионално
представителство на ОІЕ за Източна Европа
56/21; – в областта на младежката политика и
спорта между Държавната агенция за младежта
и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република
Азербайджан 58/11; – между правителството на
Република България и правителството на Грузия
за сътрудничество в борбата с престъпността
59/12; – между Министерството на отбраната
на Република България и Министерството на
отбраната на Република Сърбия относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на
софтуерен продукт „Национален кодификационен
инструмент „Булкод“ 61/38; – между правителството на Република България и правителството
на Монголия за освобождаване от изискването
за виза на притежателите на дипломатически и
служебни паспорти 63/151; – за икономическо сът
рудничество между правителството на Република
България и правителството на Ислямска република Пакистан 72/31; – между правителството на
Република България и правителството на Малта
за взаимна защита и обмен на класифицирана
информация 73/14; Програмно споразумение по
Програмата за Европейски флот за въздушен
транспорт (ЕФВТ) 75/18; – между правителството на Република България и правителството на
Република Казахстан за взаимна защита на класифицираната информация 89/3; – между Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на отбраната на Черна гора
относно безвъзмездно предоставяне на право
на ползване на софтуерен продукт „Национален
кодификационен инструмент „Булкод“ 91/7; – в
областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството
на Френската република 92/21; – между Министерството на вътрешните работи на Република
България и Министерството на администрацията
и вътрешните работи на Румъния за сътрудничество в областта на образованието, обучението
и квалификацията на полицейски служители
96/46; – между Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството на
индустрията и информационните технологии на
Китайската народна република за сътрудничество
в областта на информационните технологии и
съобщенията 98/20; – за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията
като международна организация 103/6; – между
Министерството на финансите и Министерството
на транспорта, информационните технологии и
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съобщенията на Република България, от една
страна, и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ),
от друга страна, относно начисляване на данък
върху добавената стойност от ЕВРОКОНТРОЛ от
името на Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“ (ДП РВД) за услуги
по аеронавигационно обслужване при прелитане,
фактурирани като „пътни такси“ 107/1.
Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“, ПМС
№ 79 за създаване на – 29/59.
Спортно-педагогическите кадри, Наредба № 2
за професионалната правоспособност и квалификацията на – 92/22.
Спътникови системи, Инструкция № РД-02-2025 за определяне на геодезически точки с помощта
на глобални навигационни – 79/61.
Средищни училища, ПМС № 228 за допълнение
на ПМС № 84 на Министерския съвет от 2009 г.
за приемане на Списък на – в Република България, определяне на критерии за включване в
Списъка на – и приемане на финансови правила за
разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от – 60/26; ПМС № 326 за изменение
и допълнение на ПМС № 84 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Списък на – в
Република България, определяне на критерии
за включване в Списъка на – и приемане на
финансови правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за осигуряване
обучението на пътуващите ученици от – 97/14.
Средства за измерване, ПМС № 202 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , които подлежат
на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239
на Министерския съвет от 2003 г. 56/20.
Стационарна комуникационна и информационна
система, Правилник за устройството и дейността
на – 42/11.
Стипендия, Наредба № Н-19 за условията и
реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на – с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба
в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 50/30.
Стокови борси и тържища, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 42/1.
Стопанска дейност, Закон за изменение и
допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху – 39/2.
Стратегически обекти и дейности, ПМС № 269
за допълнение на ПМС № 181 на Министерския
съвет от 2009 г. за определяне на – , които са от
значение за националната сигурност 77/61.
Строежи, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете – 23/13; Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение
и поддържане на – в съответствие с изискванията
за достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания 54/43; Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите
паспорти на – 98/22.
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Строителни войски, Войски на Министерството
на транспорта и Войски на Комитета по пощи и
далекосъобщения, Закон за изменение на Закона за
преобразуване на – в държавни предприятия 34/2.
Схема „Училищен плод“, ПМС № 250 за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за прилагане на схема за предоставяне на
плодове и зеленчуци в учебните заведения, – приета с ПМС № 91 на Министерския съвет от 2010 г.
70/22; ПМС № 346 за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за прилагане на
схема за предоставяне на плодове и зеленчуци
в учебните заведения – , приета с ПМС № 91 на
Министерския съвет от 2010 г. 102/8.
Схеми и мерки за директни плащания, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 5 от
2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по – 18/65; 35/68; 96/55.
Схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане, Наредба № 2 за специалните изисквания за участие в одобрените – 18/36; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2010 г. за специалните изисквания за участие в
одобрените – за 2010 г. 36/83; Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за специалните
изисквания за участие в одобрените – за 2010 г.
51/48; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания
за участие в одобрените – 105/124.
Схеми за плащане на площ, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2010 г.
за условият а за допустимост за подпомагане на
земеделските парцели по – и за общите и регионални критерии за постоянни пасища 56/23.
Съвет за електронно управление при Министерския съвет, ПМС № 268 за създаване на – 77/59.
Съвет за икономическа политика към Министерския съвет, ПМС № 67 за закриване на – 25/15.
Съвет по националния радиочестотен спектър,
ПМС № 370 за изменение и допълнение на Правилника за дейността на – , приет с ПМС № 288
на Министерския съвет от 2003 г. 107/3.
Съдебна власт, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 1/2; 32/3; Наредба № 2 за
конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на – 35/121; ПМС № 142
за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2011 г. по бюджета на
Министерството на правосъдието и за възлагане
на министъра на правосъдието организирането и
провеждането на обществена поръчка по реда на
Наредбата за възлагане на специални обществени
поръчки, приета с ПМС № 233 на Министерския
съвет от 2004 г., за осигуряване дейността на специализираните органи на – 40/5; ПМС № 158 за
предоставяне на лимит за плащания по бюджета
на – за 2011 г. 46/12.
Съдебни заседатели, Наредба № 1 за – 14/25.
Съдии, прокурори и следователи, Наредба № 1
за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на – 36/84.
Съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия
съд, ПМС № 21 за изменение и допълнение на
ПМС № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на процедура за провеждане на избор
на кандидат за – 13/4.
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Съоръжения, ПМС № 271 за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируемо оборудване
под налягане и за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензии за осъществяване на технически надзор
на – с повишена опасност и за реда за водене на
регистър на съоръженията, приета с ПМС № 187
на Министерския съвет от 2000 г. 78/2.
Т
Такси, ПМС № 325 от 2010 г. за приемане на
Тарифа за – , които се събират от Изпълнителната
агенция по селекция и репродукция в животновъдството по Закона за животновъдството 2/1; ПМС
№ 330 от 2010 г. за изменение на Тарифа № 4 за – ,
които се събират в системата на Министерството
на вътр ешните работи по Закона за държавните
такси, приета с ПМС № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. 2/13; ПМС № 336 от 2010 г. за приемане
на Тарифа за – , които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона
за електронните съобщения 3/9; ПМС № 26 за
одобряване на Тарифа за – , които се събират по
Закона за държавната собственост 13/14; ПМС
№ 37 за приемане на Тарифа за – , които се
събират по Закона за лечебните заведения 16/4;
ПМС № 50 за изменение на Наредбата за – за
използване на летищата за обществено ползване
и за аеронавигационно обслужване в Република
България, приета с ПМС № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. 20/2; ПМС № 51 за изменение
и допълнение на Тарифата за инфраструктурните – , събирани от управителя на железопътната
инфраструктура, одобрена с ПМС № 302 на Министерския съвет от 2001 г. 20/3; ПМС № 71 за
изменение на Тарифата за – , които се събират от
Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с ПМС
№ 219 на Министерския съвет от 2008 г. 26/40;
ПМС № 82 за допълнение на Тарифа № 1 към
Закона за държавните – за таксите, събирани от
съдилищата, прокуратурата, следствените служби
и Министерството на правосъдието, одобрена с
ПМС № 167 на Министерския съвет от 1992 г.
30/8; ПМС № 93 за изменение и допълнение на
Тарифата за – , които се събират от Патентното
ведомство на Република България, одобрена с
ПМС № 242 на Министерския съвет от 1999 г.
31/19; ПМС № 108 за одобряване на Тарифа за – за
радио- и телевизионна дейност 35/58; ПМС № 109
за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за – ,
които се събират в системата на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и
от областните управители, одобрена с ПМС № 175
на Министерския съвет от 1998 г. 35/61; ПМС
№ 124 за изменение и допълнение на Тарифата
за – , които се събират от органите на държавния
здравен контрол по Закона за здравето, приета
с ПМС № 242 на Министерския съвет от 2007 г.
38/20; ПМС № 126 за приемане на Тарифа за – ,
събирани от Комисията за финансов надзор по
Закона за Комисията за финансов надзор 38/68;
ПМС № 136 за приемане на Тарифа за – , които
се събират в системата на Министерството на
околната среда и водите 39/102; ПМС № 166 за
одобряване на Тарифа за – , които се събират от
Изпълнителната агенция по трансплантация по
Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения 48/13; ПМС № 177 за приемане
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на Тарифа за – за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване 50/15; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от
2008 г. за условията и реда за освобождаване
на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане от
винетни – при ползване на републиканските пътища 56/24; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба Н-20 от 2008 г. за условията и реда
за компенсиране на стойността на безплатните
винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане, освободени от заплащане на винетни – при ползване на републиканските пътища
56/27; ПМС № 206 за одобряване на Тарифа за – ,
които се събират за обучение за придобиване на
правоспособност за класификатор на кланични
трупове по скалата EUROP 54/27; ПМС № 216 за
изменение и допълнение на Тарифата за – за социалните услуги, финансирани от републиканския
бюджет, утвърдена с ПМС № 91 на Министерския
съвет от 2003 г. 58/9; ПМС № 219 за изменение и
допълнение на Тарифата за – , които се събират
в системата на Министерството на културата,
одобрена с ПМС № 140 на Министерския съвет
от 1998 г. 58/10; ПМС № 255 за изменение на Тарифата за – , които се събират от Националната
служба по зърното и фуражите към министъра
на земеделието и храните, приета с ПМС № 167
на Министерския съвет от 2003 г. 71/7; ПМС
№ 264 за изменение и допълнение на Тарифата
за – , които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за
електронните съобщения, приета с ПМС № 336 на
Министерския съвет от 2010 г. 75/2; ПМС № 265
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за – ,
които се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси 77/57; ПМС № 284 за одобряване на
Тарифа за – , които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства
83/6; ПМС № 285 за изменение и допълнение на
Тарифата за – , които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за държавните – , приета
с ПМС № 118 на Министерския съвет от 1995 г.
83/7; ПМС № 290 за одобряване на Тарифа за – ,
които събират музеите, Националният институт
за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за
извършване на услуги и за издаване на документи
и дубликати 84/2; ПМС № 319 за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за – , които се събират
в системата на Министерството на транспорта,
одобрена с ПМС № 81 на Министерския съвет от
2000 г. 96/44; ПМС № 339 за одобряване на Тарифа
за – , които се събират по Закона за медицинските изделия 99/102; ПМС № 363 за изменение
и допълнение на Тарифата за държавните – ,
събирани от Агенцията по вписванията, приета
с ПМС № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
104/11; ПМС № 369 за изменение и допълнение
на Наредбата за – за използване на летищата за
обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с ПМС
№ 280 на Министерския съвет от 1998 г. 107/2;
ПМС № 374 за приемане на Тарифа за – , които
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се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните
съобщения 107/12.
Таксиметров превоз, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за – на
пътници 73/112.
Тарифа, ПМС № 217 за определяне на – , по
която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните
предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните
регионални центрове 58/9.
Териториално море, вътрешни морски води и
вътрешни водни пътища на Република България,
Наредба № 24 за изваждане или изтегляне на
потънало имущество в – 65/35.
Тероризъм, Закон за изменение и допълнение на
Закона за мерките срещу финансирането на – 57/2.
Технологичен колеж – София, в структурата на
Химикотехнологичния и металургичен университет – София, ПМС № 163 за закриване на – 48/12.
Технически колеж – Ямбол, ПМС № 308 за
преобразуване на – , в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, във факултет
„Техника и технологии“ 93/58.
Течни горива, ПМС № 114 за изменение и
допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на – , условията, реда и начина за техния
контрол, приета с ПМС № 156 на Министерския
съвет от 2003 г. 36/25.
Трактори, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство на
нови – и за одобрение на типа на нови – по отношение на отделни компоненти и характеристики
23/5; 52/65; Наредба за изменение на Наредба № 30
от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни
и верижни – , техните ремаркета и сменяема
прикачна техника 23/8; 36/82; 52/66; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2003 г.
за одобрение на типа на нови – по отношение на
монтирането, местоположението, действието и
идентификацията на командните органи 36/69;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2003 г. за условията и реда за одобрение
на типа на нови – по отношение на работното
пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците 36/69; 52/64; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2004 г. за условията и реда за одобрение на типа
на предно монтирана защитна конструкция при
преобръщане и за одобрение на типа на нови – с
тясна колея по отношение на предно монтираната
защитна конструкция при преобръщане 36/70;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на задно монтирана защитна конструкция
при преобръщане и за одобрение на типа на нови
колесни – с тясна колея по отношение на задно
монтираната защитна конструкция при преобръщане 36/76; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа
на нови – по отношение на валовете за отвеждане
на мощност и техните предпазни устройства 52/62.
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Транспортни схеми, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на – и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и
леки автомобили 44/92.
Трудов и осигурителен стаж, Закон за установяване на – по съдебен ред 26/3.
Търговски регистър, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 34/3; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до – 101/1; (продължение
от бр. 101) 102/11; ПМС № 361 за изменение и
допълнение на Наредбата за реда и начина на
осъществяване на достъп до – по служебен път
104/8; Закон за допълнение на Закона за – 105/40.
Търговско дружество, ПМС № 240 за изменение
на Правилника за реда за упражняване правата
на държавата в – с държавно участие в капитала,
приет с ПМС № 112 на Министерския съвет от
2003 г. 68/2.
Тютюн, Закон за изменение на Закона за – и
тютюневите изделия 19/2; ПМС № 120 за осигуряване на средства за национално доплащане за – за
2010 г. чрез Държавен фонд „Земеделие“ 37/12.
Тютюневи изделия, ПМС № 46 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда
за регистриране на цените на – от местно производство и от внос, търговията с – и контрола
върху търговията, приета с ПМС № 192 на Министерския съвет от 2004 г. 19/100.
У
Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на
труда, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на – 1/53; 17/47.
Удостоверения, ПМС № 74 за приемане на
Наредба за условията и реда за издаване на – ,
свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията на друга
държава членка 28/26.
Удостоверителни услуги, Наредба № 1 за реда
и условията за водене, съхраняване и достъп
до регистъра на доставчиците на – 27/29; ПМС
№ 292 за изменение и допълнение на Наредбата за
дейността на доставчиците на – , реда за нейното
прекратяване и за изискванията при предоставяне на – , приета с ПМС № 17 на Министерския
съвет от 2002 г. 85/1.
Универсална пощенска услуга, ПМС № 199 за
приемане на Методика за изчисляване на нетните
разходи от извършване на – 55/34; Нормативи
за качество на – и ефикасността на обслужване
64/44; ПМС № 248 за приемане на Наредба за
определяне на правила за образуване и прилагане на цената на – и на Методика за определяне
достъпността на цената на – 70/11.
Универсална услуга, Наредба за изменение на
Наредба № 6 от 2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за – , специалните мерки
за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане
на задължението за предоставяне на – 26/45.
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Униформено облекло, Наредба № Iз-1429 за – ,
отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения
на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи 44/79.
Ученици, ПМС № 130 за определяне размера
на еднократната целева помощ за – , записани в
първи клас на държавно или общинско училище,
за покриване на част от разходите в началото
на учебната 2011 – 2012 г. 39/67; Наредба № 1 за
условията и реда за прием и спортна подготовка
на – в спортните училища 40/31; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2005 г.
за приемане на – в държавни и в общински училища 58/49; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя
на – в паралелка, делението на паралелките на
групи и индивидуалното обучение в училищата
по изкуствата и училищата по културата 63/156;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2008 г. за приемане на – в училищата
по изкуствата 97/96.
Училища, ПМС № 141 за изменение на ПМС
№ 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден за учениците от I клас в държавните и общинските – 40/5; Наредба № 9 за специфичните
изисквания към безо пасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения
и – 73/19; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени
на образование и професионална квалификация
по документи, издадени от – на чужди държави
78/22; ПМС № 334 за българските неделни – в
чужбина 99/95; ПМС № 345 за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания
за признаване на придобито висше образование и
завършени периоди на обучение в чуждестранни
висши – , приета с ПМС № 168 на Министерския
съвет от 2000 г. 102/6.
Ф
Факултативен протокол, – към Конв енцията
на Организацията на обединените нации против
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказ ание от
18 декември 2002 г. 52/22.
Факултет „Изобразителни изкуства“ в структурата на Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, ПМС № 16 за
откриване на – 11/4.
Факултет „Информационни науки“ в структурата на Университета по библиотекознание и
информационни технологии – София, ПМС № 162
за откриване на – 47/30.
Факултет „Математика и информатика“ в
структурата на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“, ПМС № 42 за откриване на – 19/87.
Физическо възпитание и спорт, ПМС № 335 от
2010 г. за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 151
на Министерския съвет от 2003 г. 3/2; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 35/2.
Финансов договор, Изменение № 2 на – между
Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български
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държавни железници“ (България – железопътен
проект на Трансевропейската мрежа), сключено
чрез размяна на писма 59/7; Изменение № 2
на – между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници“ (България – железопътен проект на Трансевропейската
мрежа – проект Б), сключено чрез размяна на
писма 59/10.
Финансови отчети, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на – , справките, докладите и приложенията
на застрахователите, презастрахователите и на
здравноосигурителните дружества 5/55.
Финансови санкции, Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение
и изпращане на решения за конфискация или
отнемане и решения за налагане на – 55/4.
Финансово подпомагане, Наредба за допълнение
на Наредба № Н-1 от 2007 г. за условията и реда
за – от Министерството на физическо възпитание
и спорта на спортни дейности 26/71.
Финансово управление и контрол, Закон за изменение и допълнение на Закона за – в публичния
сектор 98/2.
Филмова индустрия, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за реда
за водене на единен публичен регистър по глава
четвърта от Закона за – 105/124.
Фискални устройства, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез – 48/39; 64/43.
Фонд „Жилищно строителство“, Наредба за
отменяне на Наредба № 5 за набиране и разходване на средствата по – 103/34.
Фонд за безопасност на движението, ПМС № 172
за приемане на Наредба за условията и реда за
управление на средствата от – 49/2.
Фонд за външните граници, ПМС № 233 за
приемане на детайлни правила за допустимост
на разходите по – от 2010 до 2013 г. 61/15.
Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД, ПМС № 155 за
определяне на условията, критериите и реда за
финансово подпомагане на общините за достъпа
им до финансиране от – 45/13.
Фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, ПМС № 297
за приемане на Наредба за условията и реда за
разпределяне и разходване на средствата от – към
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол 88/17.
Фуражи, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2003 г. за – със специално
предназначение 97/95; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани
субстанции и продукти във – 103/22.
Х
Хазарт, Закон за изменение на Закона за – 35/2.
„Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД,
Закон за предоставяне на помощ за оздравяване
на – 33/3.
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Хора с увреждания, ПМС № 125 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на – , приет с ПМС № 343
на Министерския съвет от 2004 г. 38/65; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2007 г. за условията и реда за осъществяване и
контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за – и
медицински изделия, посочени в списъците по
чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората
с увреждания 53/41.
Храни, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към
използването на екстракционни разтворители
при производството на – и хранителни съставки 32/57; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в – 39/134; Наредба № 6
за специфичните изисквания при осъществяване
на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и – с традиционно
специфичен характер 39/138.
Хулиганство, Закон за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното – 93/20.
Хуманитарна помощ, ПМС № 66 за предоставяне на неотложна – при евакуацията на бежанците,
намиращи се на либийско-тунизийската граница, и
за недопускане на хуманитарна катастрофа 25/15;
ПМС № 112 за предоставяне на безвъзмездна – на
Япония 35/65; ПМС № 113 за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на
Министерството на външните работи за 2011 г.
за отпускане на – за Япония 35/66; ПМС № 298
за предоставяне на безвъзмездна – на Република
Турция за нуждите на пострадалото от земетресението население 88/19.
Ц
Ценни книжа, ПМС № 60 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
отпечатване и контрол върху – , приета с ПМС
№ 289 на Министерския съвет от 1994 г. 22/4;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
публичното предлагане на – 57/3.
Централен бюджет, ПМС № 320 за предоставяне на допълнителни средства от – за 2011 г. чрез
бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката на Българската академия на
науките 96/45; ПМС № 357 за предоставяне на
допълнителни средства от – за 2011 г. по бюджета
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма 104/7.
Центрове за трансфузионна хематология, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 13/23.
Център за контрол и оценка на качеството на
училищното образование, Правилник за устройството и дейността на – 32/54.
Център „Фонд за лечение на деца“, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
дейността и организацията на работа на – 53/26;
ПМС № 246 за изменение на ПМС № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на – 70/2.
Център за спешна медицинска помощ, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 13/21.
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Център за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност към
Министерския съвет, ПМС № 40 за изменение на
Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 280 на Министерския съвет от 2010 г. 16/16;
ПМС № 118 за изменение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 280 на Министерския съвет от 2010 г. 37/10; ПМС № 156
за допълнение на ПМС № 158 на Министерския
съвет от 2010 г. за създаване на – 46/4.
Център „Фонд за асистирана репродукция“, ПМС
№ 149 за изменение и допълнение на ПМС № 25
на Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на – 42/10; Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа
и дейността на – 58/12.
Център „Фонд за трансплантация“, ПМС № 121
за закриване на – 38/10.
Ч
Частни съдебни изпълнители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г.
за условията и реда за провеждане на конкурс
за – 90/4.
Чужденци, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – в Република България 9/2; ПМС
№ 175 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на – в Републ ика
България, приета с ПМС № 77 на Министерския
съвет от 2002 г. 50/8; ПМС № 179 за приемане на
Правилник за прилагане на Закона за – в Репуб
лика България 51/5; ПМС № 229 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда
за издаване, отказ и отнемане на разрешения за
работа на – в Републ ика България, приета с ПМС
№ 77 на Министерския съвет от 2002 г. 60/26;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на
български език и професионалната терминология
на български език от – за упражняване на медицинска професия в Република България 98/22.
Ш
Шенгенско пространство, ПМС № 320 от 2010 г.
за одобряване финансирането на проекти, свързани
с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към – 1/24; ПМС
№ 11 за изменение на ПМС № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република
България към – 9/104; ПМС № 32 за изменение
и допълнение на ПМС № 320 на Министерския
съвет от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република
България към – 15/9; ПМС № 52 за изменение
и допълнение на ПМС № 320 на Министерския
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съвет от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република
България към – 20/3; ПМС № 86 за изменение
и допълнение на ПМС № 320 на Министерския
съвет от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република
България към – 31/12; ПМС № 117 за изменение
и допълнение на ПМС № 320 на Министерския
съвет от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република
България към – 37/7; ПМС № 220 за изменение
и допълнение на ПМС № 320 на Министерския
съвет от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република
България към – 59/2; ПМС № 245 за изменение
и допълнение на ПМС № 320 на Министерския
съвет от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република
България към – 68/3; ПМС № 275 за изменение
и допълнение на ПМС № 320 на Министерския
съвет от 2010 г. за одобр яване финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за присъединяването на Републ ика България към – 80/23; ПМС № 331 за изменение на
ПМС № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани
с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към – 99/94;
ПМС № 373 за одобряване финансирането на
проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2012 г. за присъединяването на Репуб
лика България към – 107/8.
Шум, Наредба № 54 от 2010 г. за дейността
на националната система за мониторинг на – в
околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на
информация от промишлените източници на – в
околната среда 3/90.
Я
Язовири, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването
на – , държавна собственост, в рибностопанско
отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в
обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1
от Закона за рибарството и аквакултурите 18/121.
Яйцеклетки, Наредба № 11 за реда за предоставяне на – , сперматозоиди и оплодени – , които
не са използвани за създаване на потомство, на
научни, учебни и лечебни заведения в страната
и в чужбина за медицински, научни и лечебни
цели 95/73.
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