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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.;
изм. , бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67
и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и
120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52
от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33,
61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61
от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8,
57, 59 и 98 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 се прилага и по отношение
на работниците и служителите по чл. 121а.“
§ 2. В чл. 121 ал. 3, 4 и 5 се отменят.
§ 3. Създава се чл. 121а:
„Командироване и изпращане на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги
Чл. 121а. (1) Командироване на работници
или служители в рамките на предоставяне на
услуги е налице, когато:

1. български работодател командирова
работник или служител на територията на
друга държава – членка на Европейския съюз,
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария:
а) за своя сметка и под свое ръководство
въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
б) в предприятие от същата група предприятия;
2. работодател, регистриран по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, на Конфедерация Швейцария
или на трета държава командирова работник
или служител на територията на Република
България:
а) за своя сметка и под свое ръководство
въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
б) предприятие от същата група предприятия.
(2) Изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е
налице, когато:
1. регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител
в предприятие ползвател на територията на
друга държава – членка на Европейския съюз,
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария;
2. предприятие, което осигурява временна
работа, регистрирано по законодателството
на друга държава – членка на Европейския
съюз, държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
на Конфедерация Швейцария или на трета
държава, изпраща работник или служител
на работа в предприятие ползвател на територията на Република България.
(3) Работник или служител може да бъде
командирован или изпратен при условията по
ал. 1 и 2, когато за целия период на командироването или на изпращането съществува
трудово правоотношение между него и командироващия или изпращащия работодател.
(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 за
срока на командироването или на изпращането
на работника или служителя се осигуряват
най-малко същите минимални условия на
работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или
сходна работа в приемащата държава.
(5) В случаите по ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 за
срока на командироването или на изпращането
на работника или служителя се осигуряват
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най-малко същите минимални условия на
работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или
сходна работа в Република България.
(6) Когато в съответствие с изискванията
на ал. 5 работодателят по ал. 1, т. 2 и предприятието, което осигурява временна работа
по ал. 2, т. 2, не осигурят основно трудово
възнаграждение в размер най-малко на минималната работна заплата, установена за страната, и/или най-малко на минималния размер
на допълнителните трудови възнаграждения
за извънреден и нощен труд, работникът или
служителят има право на:
1. неизплатените трудови възнаграждения,
които са дължими при спазване на условията
на ал. 5;
2. обезщетения или други вземания, свързани с трудовото правоотношение, дължими
по закон;
3. възстановяване на неправомерно удържани от трудовото възнаграждение данъци
и/или осигурителни вноски;
4. възстановяване на прекомерно високи
разходи спрямо трудовото възнаграждение
или качеството на настаняването, удържани
от трудовото възнаграждение на работника
или служителя за предоставено от работодателя настаняване.
(7) Работник или служител, който е предявил иск поради неспазване на минималните
условия на работа по ал. 4 или 5, не може да
се третира неблагоприятно от работодателя
на това основание.
(8) Условията и редът за командироване и
изпращане по ал. 1 и 2 се определят с наредба
на Министерския съвет.“
§ 4. В чл. 127, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „изпрати“ се
заменя с „командирова“.
2. В т. 3 думата „изпращането“ се заменя
с „командироването“.
§ 5. В чл. 128б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Част от документите по ал. 2 могат
да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. Видът и изискванията за
създаването и съхраняването им се определят
с акт на Министерския съвет.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. В чл. 154 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато официалните празници по ал. 1,
с изключение на Великденските празници,
съвпадат със събота и/или неделя, първият
или първите два работни дни след тях са
неприсъствени.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
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„(3) Министерският съвет може да обявява
еднократно и други дни за неприсъствени за
оказване на обществена почит към важни
историческ и, политическ и, култ у рни или
други особено значими събития, както и дни
за честване на определени професии и за
оказване на признателност.“
§ 7. В чл. 187 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Подаването на съобщение до Комисията за финансов надзор за нарушение на
Закона за прилагане на мерките срещу пазарни
злоупотреби с финансови инструменти, на
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
относно пазарната злоупотреба (Регламент
относно пазарната злоупотреба) и за отмяна
на Директива 2003/6/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета и директиви 2003/124/
ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията
(OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), на Регламент
(ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване
на сетълмента на ценни книжа в Европейския
съюз и за централните депозитари на ценни
книжа, както и за изменение на директиви
98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС)
№ 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.)
или на актове по прилагането им, от работник
или служител не е нарушение по ал. 1, т. 8,
освен в случаите, когато същият умишлено
съобщи невярна информация.“
§ 8. В чл. 215 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думата „командироване“ се добавя „по
чл. 121, ал. 1“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При командироване по чл. 121а, ал. 1,
т. 1 и при изпращане по чл. 121а, ал. 2, т. 1
работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение
още и пътни пари при условия, определени в
наредбата по чл. 121а, ал. 8.“
§ 9. В чл. 357 се създава ал. 4:
„(4) Трудови са и споровете между работниците или служителите, които са или са били
командировани или изпратени на територията
на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2
и ал. 2, т. 2, и техния работодател в случаите,
когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на работа по чл. 121а, ал. 5,
включително след прекратяването на трудовото правоотношение. Когато работодателят
е подизпълнител, исковете за неизплатените
на работника или служителя минимални
възнаграждения могат да се предявяват и
срещу изпълнителя, на който работодателят
е пряк подизпълнител, или солидарно срещу
работодателя и изпълнителя. Отговорността
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на изпълнителя се ограничава до правата на
работника или служителя, произтичащи от
договорните отношения между изпълнителя
и работодателя.“
§ 10. В чл. 361 ал. 2 се изменя така:
„(2) Трудовите спорове за осигуряване на
условия на работа на командированите или
изпратените в Република България работници
или служители по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2,
т. 2 са подсъдни на съда по мястото, където
работникът или служителят временно полага
или е полагал труда си.“
§ 11 . С ъ з д а в а с е г л а в а д в а д е с е т а с
чл. 417 – 422:
„ Г л а в а

д в а д е с е т а

А ДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧРЕЗ ИНФОРМ А ЦИОНН АТА СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ТРАНСГРАНИЧНО ИЗП Ъ Л Н ЕН И Е Н А Н А ЛОЖ ЕНИ ФИНАНСОВИ А ДМИНИСТРАТИВНИ
СА НК ЦИИ И ГЛОБИ, ВК ЛЮЧИТЕЛНО
ТАКСИ И НАЧИСЛЕНИЯ
Компетентен орган
Чл. 417. (1) Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ осъществява безплатно административно сътрудничество чрез
Информационната система на вътрешния
пазар с компетентните органи на другите
държави – членки на Европейския съюз, на
държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария.
(2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ получава чрез Информационната система на вътрешния пазар искания за
събиране на публични вземания по чл. 162,
ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ изпраща чрез Информационната
система на вътрешния пазар искания за събиране на вземания по наложени имуществени
санкции или глоби, включително лихви по
наложени имуществени санкции или глоби,
за нарушения на трудовото законодателство
относно командироването и изпращането
на работници или служители в рамките на
предоставяне на услуги, чието изпълнение
не може да се извърши на територията на
Република България.
Видове административно сътрудничество
Чл. 418. (1) Административното сътрудничество по чл. 417, ал. 1 включва:
1. предоставяне на информация относно
условията на труд при командироване или
изпращане в рамките на предоставяне на
услуги;
2. изпращане на мотивирани искания за
информация и проверки до контролните органи на други държави;
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3. отговори на мотивирани искания на
компетентните органи на други държави в
случаите на:
а) наемане на работници или служители в
рамките на предоставяне на услуги;
б) установени нарушения на режимите на
командироване или изпращане;
4. изпращане и получаване на копия от
документи;
5. връчване на документи, изпратени от
контролните органи на друга държава;
6. изпращане на документи до контролните
органи на друга държава за връчването им
на работодатели, които командироват или
изпращат работници или служители на територията на Република България;
7. уведомяване за акт, с който се налага
финансова административна санкция или
глоба, или за документ, свързан със събиране
на вземанията във връзка с такава санкция
или глоба, на работодател, който командирова
или изпраща работници или служители по
чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1;
8. изпращане на искане за уведомяване за
наказателно постановление, с което се налага
имуществена санкция или глоба, или за документ, свързан със събиране на вземанията
във връзка с такава санкция или глоба, на
работодател, който командирова или изпраща
работници или служители по чл. 121а, ал. 1,
т. 2 и ал. 2, т. 2;
9. извършване на проверки във връзка със
случаите на командироване или изпращане
на работници или служители и изпращане на
информация от тях.
(2) В случай на затруднения при осъществяване на административното сътрудничество по ал. 1 Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ информира незабавно
компетентните органи на другата държава.
(3) Информацията по ал. 1, поискана от
компетентните органи на други държави или
от Европейската комисия, се предоставя чрез
Информационната система на вътрешния
пазар в следните срокове:
1. в спешни случаи, които налагат само
извършване на справки в публични регистри
или потвърждаване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на
работодател по чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 1 – в срок до два работни дни, считано от
датата на получаване на искането;
2. в останалите случаи – до 25 работни дни
от датата на получаване на искането.
(4) При постъпило искане за уведомяване
по чл. 418, ал. 1, т. 7 Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ предприема
действия по връчване на документа в срок
до един месец от получаването му съгласно
разпоредбите на българското законодателство.
(5) За осъществяване на административното сътрудничество по ал. 1 Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ може
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да изисква получаване на съдействие и информация от органи и институции съобразно
тяхната компетентност.
Изпълнение на влезли в сила актове, изпратени
чрез Информационната система на вътрешния
пазар
Чл. 419. (1) Влезлите в сила актове, изпратени с искане за събиране на вземане чрез
Информационната система на вътрешния
пазар, с които компетентните органи на друга държава – членка на Европейския съюз,
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария налагат
финансови административни санкции или
глоби, включително такси и начисления, на
работодател по чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
за нарушения на трудовото законодателство
относно командироването или изпращането
на работници или служители, подлежат на
събиране по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ предприема действия по
уведомяване на работодателя за постъпило
искане по ал. 1 в срок до един месец от неговото получаване.
(3) Работодателят е длъжен в едномесечен
срок от получаването на уведомлението по
ал. 2 да плати вземането по ал. 1.
(4) Когато в срока по ал. 3 публичното
вземане не е платено, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ изпраща
искането и приложените към него документи, включително изпълнителното основание,
преведени на български език, както и данни
за извършеното уведомяване по ал. 2 на Националната агенция за приходите.
(5) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уведомява чрез Информационната система на вътрешния пазар компетентния
орган на другата държава за предприетите
действия по ал. 2 – 4.
(6) Редът за обмен на информацията между
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ и Националната агенция за приходите
се урежда със споразумение между изпълнителните директори на двете институции.
Основания за отказ
Чл. 420. (1) Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ може да откаже извършване на действия по уведомяване за или по
изпълнение на влязъл в сила акт, с който компетентните органи на друга държава – членка
на Европейския съюз, на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария налагат финансови административни санкции или глоби, включително такси
и начисления, на работодател, който команди-
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рова или изпраща работници или служители
в рамките на предоставяне на услуги, когато
искането не съдържа данни относно:
1. името, известния адрес или други данни
на работодателя, свързани с идентифицирането
му, като данни за единен идентификационен
код, код по БУЛСТАТ, единен граждански
номер на физическо лице и други;
2. фактите и обстоятелствата, свързани с
нарушението, имуществената санкция или
глобата и основанието, на което се налага;
3. акта, позволяващ изпълнение на събирането на вземането в държавата, в която е
издаден, и всякаква друга информация или
документи във връзка с наложената имуществена санкция или глоба;
4. името, адреса и други данни за връзка с
органа, компетентен да налага имуществената
санкция или глоба, а в случай че е различен
от органа, подал искането чрез Информационната система на вътрешния пазар – компетентната институция, от която може да се
получи допълнителна информация относно
имуществената санкция или глобата, както и
за възможностите за обжалването им;
5. целта на уведомяването по чл. 418, ал. 1,
т. 7 и срока, в който да се направи;
6. датата, на която актът по чл. 419, ал. 1
е влязъл в сила; размера на имуществената
санкция или глобата; датите от значение за
процеса на изпълнението, включително дали
и по какъв начин актът е връчен на работодателя или е постановен в негово отсъствие;
потвърждение, че имуществената санкция или
глобата не подлежат на обжалване; основния
иск, във връзка с който е направено искането.
(2) Извън случаите по ал. 1 Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ може
да откаже извършването на действия по изпълнение в следните случаи:
1. когато разходите, необходими за събиране
на вземанията, са несъразмерни с подлежащата за събиране сума или биха предизвикали
съществени затруднения;
2. когато размерът на наложената имуществена санкция или глоба е по-малък от
350 евро или тяхната равностойност в левове;
3. когато е нарушено правото на защита на
работодателя по чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
уведомява чрез Информационната система
на вътрешния пазар компетентния орган на
другата държава за мотивите за отказа.
Спиране на процедурата
Чл. 421. (1) При постъпило уведомление
чрез Информационната система на вътрешния
пазар за обжалване на акта, с който компетентните органи на друга държава – членка
на Европейския съюз, на държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо-

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

мическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария налагат финансови административни санкции или глоби, включително такси
и начисления, Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ спира изпълнението на
действията по тази глава до постановяването
на решение по спора от съответната компетентна институция или орган в държавата, в
която е издаден актът.
(2) Актът, с който Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ спира и възобновява изпълнението, се изпраща в 7-дневен срок
от издаването му на компетентната териториална дирекция/офис на Националната агенция
за приходите, когато актът, който се обжалва,
е бил предаден за принудително изпълнение.
Изпращане на искане за събиране на суми по
наложени административни наказания
Чл. 422. (1) Влезлите в сила наказателни
постановления, с които са наложени глоби
или имуществени санкции на работодател по
чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 за нарушения
на трудовото законодателство относно командироването или изпращането на работници
или служители в рамките на предоставяне на
услуги, чието изпълнение не може да се извърши на територията на Република България,
се изпращат заедно със събраните суми от
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ до компетентния орган на държавата
по регистрация на работодателя или на предприятието, което осигурява временна работа,
с искане за събиране чрез Информационната
система на вътрешния пазар.
(2) Искането по ал. 1 съдържа:
1. името, известния адрес или други данни
на работодателя, свързани с идентифицирането му;
2. фактите и обстоятелствата, свързани с
нарушението, имуществената санкция или
глобата, и основанието, на което тя се налага;
3. влязлото в сила наказателно постановление и всякаква друга информация или документи във връзка с наложената имуществена
санкция или глоба;
4. името, адреса и други данни за връзка
с Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“;
5. целта на уведомяването за влязлото в
сила наказателно постановление и срока, в
който то трябва да се изпълни;
6. датата, на която наказателното постановление е влязло в сила; датите от значение за
процеса на изпълнението, включително дали
и по какъв начин актът е връчен на работодателя или е постановен в негово отсъствие;
потвърждение, че имуществената санкция
или глобата не подлежат на обжалване; основния иск, във връзка с който е направено
искането по ал. 1;
7. размера на имуществената санкция или
глобата, включително размера на дължимата
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лихва от датата на влизането в сила на наказателното постановление до изпращането му
в другата държава;
8. размера на събраната сума по т. 7 и
остатъка, който подлежи на събиране.
(3) При обжалване на наказателното постановление по ал. 1 Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ уведомява незабавно компетентния орган на държавата
по регистрация на работодателя или на предприятието, което осигурява временна работа,
чрез Информационната система на вътрешния
пазар за спиране на действията по събиране
на вземанията.“
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 2а:
„2а. „Група предприятия“ по чл. 121а, ал. 1,
т. 1, буква „б“ е понятие по смисъла на § 1,
т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност.
2. Точка 16 се отменя.
3. Създава се т. 21:
„21. „Информационна система на вътрешния пазар“ е електронна многоезична информационна система за взаимопомощ и обмен
на информация между компетентните органи
на държавите – членки на Европейския съюз,
и на държавите – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
създадена в изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством
Информационната система за вътрешни я
пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО
на Комисията („Регламент за ИСВП“) (OB,
L 316/1 от 14 ноември 2014 г.).“
Допълнителна разпоредба
§ 13. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г.
относно командироването на работници в
рамките на предоставянето на услуги (ОВ,
L 18/1 от 21 януари 1997 г.) и на Директива
2014/67/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на
изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно
командироването на работници в рамките
на предоставянето на услуги и за изменение
на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством
Информационната система за вътрешни я
пазар („Регламент за ИСВП“) (OB, L 159/11
от 28 май 2014 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Образуваните до влизането в сила
на този закон административнонаказателни
производства за нарушение на чл. 121, ал. 3
и 4 се довършват по досегашния ред.
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§ 15. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104,
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и
107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98
и 102 от 2015 г. и бр. 62, 95 и 98 от 2016 г.) в
чл. 6а, ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Навсякъде след думата „командировани“
се добавя „или изпратени“.
2. Думите „чл. 121, ал. 3 и 4“ се заменят с
„чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1“.
§ 16. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г. и бр. 13, 42, 58,
62 и 97 от 2016 г.) в чл. 162 се създава ал. 7:
„(7) Публични вземания са вземанията
за финансови административни санкции и/
или глоби, включително такси и начисления,
наложени от компетентните органи или потвърдени от административните или съдебните
органи на държави – членки на Европейския
съюз, или, когато е приложимо, от съдилища за трудови дела на държави – членки на
Европейския съюз, във връзка с неспазването на Директива 96/71/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г.
относно командироването на работници в
рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L
18/1 от 21 януари 1997 г.) или на Директива
2014/67/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на
изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно
командироването на работници в рамките
на предоставянето на услуги и за изменение
на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством
Информационната система за вът решни я
пазар („Регламент за ИСВП“) (OB, L 159/11
от 28 май 2014 г.).“
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§ 17. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15,
20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от
2016 г.; изм., бр. 57 и 81 от 2016 г.) в чл. 55
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато официалните празници по ал. 1,
с изключение на Великденските празници,
съвпадат със събота и/или неделя, първият
или първите два работни дни след тях са
неприсъствени.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Министерският съвет може да обявява
еднократно и други дни за неприсъствени за
оказване на обществена почит към важни
историческ и, политическ и, култ у рни или
други особено значими събития, както и дни
за честване на определени професии и за
оказване на признателност.“
§ 18. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82
и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9
и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30,
52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14,
24 и 61 от 2015 г. и бр. 15 и 101 от 2016 г.) в
чл. 82 се създава ал. 11:
„(11) Когато официалните празници по
ал. 10, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя,
първият или първите два работни дни след
тях са неприсъствени.“
§ 19. В Закона за Държавна агенция „Ра
зузнаване“ (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) в чл. 73 се
създава ал. 11:
„(11) Когато официалните празници по
ал. 10, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя,
първият или първите два работни дни след
тях са неприсъствени.“
§ 20. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от
2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.) в чл. 105 ал. 2
се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 154, ал. 2 и 3 от
Кодекса на труда неприсъствените дни са
неучебни за учениците.“
§ 21. В Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (ДВ, бр. 76 от 2016 г.) чл. 17 се
изменя така:
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„Чл. 17. (1) Лицата, работещи по трудово
правоотношение, подали съобщение за нарушение, имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение по реда на чл. 187, ал. 2
от Кодекса на труда.
(2) Процедурите за обмен на информация
и сътрудничество между държавните органи,
участващи в защитата на лицата по ал. 1, подали съобщения за нарушения, се определят
с наредба, приета от Министерския съвет.“
§ 22. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 5, 6, 17, 18, 19 и 20, които
влизат в сила от 1 януари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10415

УКАЗ № 441
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за особените залози, приет от ХLIІI Народно
събрание на 20 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.;
изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19
и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30,
34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г.,
бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от
2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107
от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Учредяване на залог и форма на договора
Чл. 2. (1) Залогът се учредява чрез вписване
в Централния регистър на особените залози
или в предвидения друг регистър въз основа
на договор за особен залог.
(2) Договорът за особен залог се сключва
в писмена форма, а в изрично предвидените
в този закон случаи – в писмена форма с
нотариална заверка на подписите.
(3) Изискванията за форма по ал. 2 се
отнасят и при изменение и допълнение на
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договора за особен залог. Всяко съгласие на
заложния кредитор се дава в писмена форма
с нотариална заверка на подписа.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ограничението по ал. 1 не се прилага
по отношение на:
1. юридически лица с членове – лицата по
чл. 2 от Търговския закон;
2. съпруга на едноличния търговец, съответно съпруга на лицето по чл. 2 от Търговския закон;
3. общини, които обезпечават общински
дълг, поет при условията и по реда на Закона
за общинския дълг;
4. Фонда за гарантиране на влоговете в
банките, когато обезпечава ползваните от
него заеми;
5. юридически лица с нестопанска цел,
които извършват стопанска дейност – относно
извършваната от тях стопанска дейност.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) При условията и по реда на този закон
могат да се залагат:
1. движими вещи с изключение на кораби
и въздухоплавателни средства;
2. машини и съоръжения;
3. вземания и безналични ценни книжа;
4. дружествени дялове от събирателни и
командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена
отговорност;
5. права върху патенти за изобретения и
полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални
схеми и сертификати за сортове растения и
породи животни;
6. търговски предприятия;
7. селскостопанска продукция, суровини,
стоки и материали;
8. съвкупности от вземания, от машини
и съоръжения, от стоки или материали и от
безналични ценни книжа.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. да извършва сделки на разпореждане
със заложеното имущество съгласно чл. 7.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За извършване на разпоредителни
сделки със заложеното имущество, извън
посочените в чл. 7, е необходимо изрично
съгласие на заложния кредитор, вписано в
Централния регистър на особените залози и
в съответния друг регистър.
(4) Когато заложният кредитор не е дал
съгласие по ал. 3, приобретателят придобива
правата върху заложеното имущество, обременени със залога, и има положението на
залогодател. Това правило се прилага и по
отношение на всеки следващ приобретател
на заложеното имущество, освен ако той
установи, че е бил добросъвестен.“
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§ 5. В чл. 9 ал. 4 се изменя така:
„(4) Залогодателят не може да се разпорежда
със заложеното имущество след вписване на
пристъпване към изпълнение. Извършените от
залогодателя разпореждания със заложеното
имущество след вписаното пристъпване към
изпълнение не могат да се противопоставят
на заложния кредитор и присъединените
кредитори по чл. 40.“
§ 6. Член 10 се изменя така:
„Права на заложния кредитор
Чл. 10. (1) Заложният кредитор има право
да се удовлетвори по предпочитание от:
1. цената на заложеното имущество или
от полученото за него обезщетение;
2. полученото от залогодателя срещу отчуждаването на заложеното имущество;
3. равностойността на имуществото по
т. 1 или 2, както и от равностойността на
заложеното имущество, в случай че това
имущество не може да бъде отделено от останалото имущество на залогодателя или от
имуществото на трето лице, при условие че
заложното му право е противопоставимо на
това лице;
4. доходите от заложеното имущество,
включително лихвите по заложеното вземане,
или от получената при събиране на заложеното вземане сума.
(2) Заложният кредитор може да се удовлетвори по реда на този закон, като сам
продаде заложеното имущество или по реда
на Гражданския процесуален кодекс. Образуването на изпълнително производство по
Гражданския процесуален кодекс по молба
на заложния кредитор става въз основа на
извлечение от съответния регистър за вписано
пристъпване към изпълнение по отношение
на заложеното имущество.
(3) Заложният кредитор е присъединен
взискател по право в изпълнителните производства по Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, в които изпълнението е насочено
върху заложеното имущество. В тези случаи
обезпеченото вземане се счита изискуемо
до размера на сумата по разпределението.
Заложният кредитор упражнява правата си
на присъединен взискател, включително правото да получи сумите по разпределението,
въз основа на удостоверение от регистъра
за вписан залог и декларация с нотариална
заверка на подписа за актуалния размер на
вземането си.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 удовлетворяването на заложния кредитор става по реда на
Гражданския процесуален кодекс, като съдебният изпълнител събира равностойността на
заложеното имущество по реда на чл. 521 от
Гражданския процесуален кодекс и извършва
разпределение.
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(5) Заложният кредитор може да впише по
всяко време залога и срещу приобретател на
заложеното имущество, освен когато залогът
е погасен по реда на чл. 7.
(6) Заложният кредитор въз основа на извлечение от регистъра за вписано обезпечение
има право да получава от държавните органи
и от третите лица, които държат, съхраняват
или водят на отчет заложеното имущество,
информацията относно това имущество, до
стъпна за залогодателя.“
§ 7. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Учреденият при условията и по реда на
този закон залог е противопоставим на трети
лица от момента на вписването му.“
§ 8. В чл. 13 ал. 2 се отменя.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създават изречения второ и трето: „За
вписването на всеки следващ залог върху
същото имущество е необходимо съгласието
на предходните заложни кредитори. Това
правило се прилага и за учредяване на залог
върху актив, включен в заложено търговско
предприятие при условията на чл. 21, ал. 3.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Поредността на особените залози върху
имущество, което е образувано в резултат на
преработване или присъединяване на заложени
вещи, се определя от поредността на вписване
на залозите върху суровините, материалите и
частите, от които са получени преработените
или присъединените вещи.“
§ 10. В чл. 16, ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се
заменят с „т. 1, 2 и 4“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Залогодателят няма право да се разпорежда, нито повторно да залага заложеното
вземане без съгласието на заложния кредитор.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) До датата на вписване на пристъпването към изпълнение залогодателят може да
събира заложеното вземане и неговите плодове,
освен ако в договора за залог е предвидено
друго. Когато в договора за залог е предвидено ограничение за длъжника да събира
заложеното вземане или неговите плодове,
тези ограничения се включват в съобщението
по ал. 2, за да имат действие за длъжника по
заложеното вземане.
(5) Когато върху заложеното вземане бъде
наложен запор преди пристъпване към изпълнение от заложния кредитор по реда на
този закон, удовлетворяването на заложния
кредитор се извършва чрез присъединяването му към изпълнителното производство, по
което е наложен запорът.“
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Залогодателят няма право да се разпорежда, нито повторно да залага заложената ценна книга без съгласието на заложния
кредитор.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При залог на държавна ценна книга,
същата се блокира по регистъра по чл. 35,
ал. 1, т. 2 от Закона за държавния дълг или
по съответните регистри по чл. 35, ал. 4 от
същия закон, като при прехвърлянето є между
регистрите действието на залога и на вписаните обстоятелства относно залога се запазва.
Редът, както и допълнителните изисквания
при учредяването на залог върху държавна
ценна книга се определят с наредбата по
чл. 36, ал. 1 от Закона за държавния дълг.“
§ 13. В чл. 19а думите „т. 4“ се заменят
с „т. 5“.
§ 14. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) Залогът на съвкупност преминава върху
нейните елементи от момента на вписване на
пристъпването към изпълнение. Преминаването не засяга противопоставимите заложни
права върху отделни елементи от съвкупността,
възникнали преди вписване на пристъпването
към изпълнение върху съвкупността, освен
ако пристъпилият към изпълнение заложен
кредитор е вписал по-рано залог върху отделни
елементи от съвкупността.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и за учредяването на залога е необходимо решение, взето
съгласно чл. 262п от Търговския закон“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорът за залог на търговско предприятие е противопоставим на трети лица,
придобиващи права върху отделни активи на
заложеното предприятие, когато е вписан и
в съответния специален регистър, който се
води за такива активи. Разпоредбите на чл. 7
и чл. 8, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.“
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Когато в търговското предприятие е
включен недвижим имот, заложното право
се разпростира и върху всички подобрения и
приращения в имота, освен ако е уговорено
друго.
(5) За преобразуване на залогодателя по реда
на глава шестнадесета от Търговския закон
се изисква съгласие на заложния кредитор,
което подлежи на вписване.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в началото
се добавя „Освен ако между далия съгласие
за преобразуването заложен кредитор и залогодателя не е уговорено друго“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в началото
се добавя „Освен ако между далия съгласие
за преобразуването заложен кредитор и залогодателя не е уговорено друго“.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9.
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§ 16. Член 22 се изменя така:
„Централен регистър на особените залози
Чл. 22. (1) Централният регистър на особените залози е електронна база данни, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или
обявени по реда на този закон.
(2) Всяко вписване, заличаване или обявяване се извършва в Централния регистър на
особените залози по персонална партида на
залогодателя в електронна форма, по която
се прилагат заявленията и приложените към
тях документи.
(3) Централният регистър на особените
залози се води от Агенцията по вписванията
към министъра на правосъдието, наричана
по-нататък „агенцията“.“
§ 17. Член 23 се изменя така:
„Наредба
Чл. 23. (1) Министърът на правосъдието
издава наредба за воденето, съхраняването
и достъпа до Централния регистър на особените залози.
(2) В наредбата се определя съдържанието
на заявленията, посочват се изчерпателно
приложенията към тях за всеки вид вписване
и заличаване съгласно изискванията на закона, както и техническите изисквания към
електронните документи.“
§ 18. Член 24 се изменя така:
„Публичност
Чл. 24. (1) Регистърът е публичен. Всеки
може да иска и да извършва справка, както и
да иска издаване на удостоверение за липсата
или за наличието на вписано обстоятелство
и за документите, въз основа на които са
извършени вписванията.
(2) Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща
регистъра, и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени
вписванията и заличаванията.“
§ 19. Създава се чл. 24а:
„Справки и удостоверения
Чл. 24а. (1) Справките и удостоверенията
могат да съдържат извлечение от Централния регистър на особените залози или копия
от електронния образ на документите, въз
основа на които са извършени вписванията,
заличаванията или обявяванията.
(2) Справките са устни и писмени.
(3) Удостоверенията са официални документи.
(4) Копия от документи, съдържащи се
в партидата на залогодател и заверени от
длъжностните лица, имат силата на официални преписи.“
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за даването на справки“
се заменят със „за извършване на писмени
справки“.
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2. В ал. 3 след думите „съответния регистър“ се добавя „по чл. 12“, а думите „от
лицето, което води регистъра, за действия и в
размери“ се заменят с „от съответния орган,
който води регистъра, в размер“.
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) За подадени по електронен път заявления размерът на таксата не може да надвишава
50 на сто от съответната такса, предвидена за
подаване на заявления на хартиен носител.
(5) Агенцията предоставя специализирани
услуги за автоматизиран достъп до регистъра
срещу такса по тарифата по ал. 2.
(6) Достъпът до регистъра по служебен
път на съда, държавните органи, местните
органи, както и на други лица, посочени в
закон, е безплатен.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
§ 21. Член 26 се изменя така:
„Подлежащи на вписване обстоятелства и
обявяване на актове
Чл. 26. (1) В съответния регистър по чл. 12
на вписване подлежат следните обстоятелства:
1. името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при
липсата на такъв – датата на раждане или
номерът и партидата на вписването в съответния регистър, съответно адрес и адрес на
управление, на:
а) длъжника;
б) залогодателя;
в) заложния кредитор;
г) купувача и продавача по договор за
продажба със запазване на собствеността до
изплащане на цената;
д) ползвателя и лизингодателя по договор
за лизинг;
е) лицето, на което заложеното вземане
следва да се изпълни до пристъпването към
изпълнение;
2. описание на обезпеченото вземане и
размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и размерът на сумата, за която е
учреден залогът;
3. описание на заложеното, съответно продаденото със запазване на собствеността до
изплащане на цената или отдаденото на лизинг
имущество и неговата цена, ако е посочена;
4. срокът на залога;
5. условието на залога;
6. съгласието на заложния кредитор по
чл. 8, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 32, ал. 5.
(2) За да имат действие за залога, в съответния регистър се вписват и:
1. прехвърлянето на обезпеченото вземане, съответно на правата на продавача и на
лизингодателя;
2. встъпването в правата на заложния кредитор при условията на чл. 32, ал. 6, както и
встъпването в обезпеченото вземане, съответно в правата на продавача и на лизингодателя;
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3. подновяването и заместването в задължението.
(3) На вписване подлежат и:
1. запорът върху имущество по чл. 4;
2. запорът върху обезпеченото вземане;
3. подновяването на вписването;
4. пристъпването към изпълнение;
5. изоставянето на изпълнението;
6. данните по ал. 1, т. 1 на депозитаря;
7. данните по ал. 1, т. 1 на управителя на
предприятието;
8. поканата от търговеца до заложния
кредитор за назначаване на управител на
предприятие;
9. решението за откриване на производство
по несъстоятелност;
10. решението за обявяване в несъстоятелност;
11. придобиването на права върху заложеното имущество;
12. други промени във вписани обстоятелства, определени в наредбата по чл. 23.
(4) На обявяване в регистъра подлежат:
1. списъкът по чл. 39, ал. 1, изготвен от
депозитаря;
2. окончателният списък по чл. 39, ал. 4,
изготвен от депозитаря;
3. разпределението по чл. 41, ал. 1, изготвено от депозитаря;
4. обявлението за продажба по чл. 37, ал. 3
от заложния кредитор.“
§ 22. Член 27 се изменя така:
„Вписване и заличаване
Чл. 27. (1) Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец.
Образците на заявления се утвърждават от
изпълнителния директор на агенцията.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. данни за заявителя;
2. подлежащите на вписване обстоятелства;
3. съгласие за вписването;
4. декларация за истинността на заявените
обстоятелства;
5. подпис на заявителя.
(3) Вписване може да се заяви от:
1. длъжника, залогодателя, съответно от
заложния кредитор – в случаите на учредяване
на залог по този закон;
2. купувача и продавача по договор за
продажба със запазване на собствеността до
изплащане на цената;
3. ползвателя и лизингодателя по договор
за лизинг;
4. друго лице в предвидените по закон
случаи.
(4) Към заявлението за вписване на обстоятелства по чл. 26, ал. 1 се прилага договорът за особен залог, съответно договорът
за продажба със запазване на собствеността
до изплащане на цената или договорът за
лизинг, и писмено съгласие за вписването с
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нотариална заверка на подписа на залогодателя, съответно на купувача на изплащане
или на ползвателя.
(5) Към искането за вписване на обстоятелства по чл. 26, ал. 2 се прилага документ
за извършената сделка, както и:
1. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 1 – писменото съгласие с нотариална заверка на
подписа на заложния кредитор, продавача
или лизингодателя;
2. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 2 – официален документ, удостоверяващ удовлетворяването на заложния кредитор, съответно
на продавача или лизингодателя, или тяхно
писмено потвърждение с нотариална заверка
на подписа;
3. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 3 – писменото съгласие с нотариална заверка на
подписа на залогодателя.
(6) Заличаването на вписания по реда на
този закон залог, договор за продажба със
запазване на собствеността до изплащане на
цената или договор за лизинг става въз основа
на писменото съгласие на заложния кредитор,
съответно на продавача на изплащане или на
лизингодателя с нотариална заверка на подписа, или въз основа на влязъл в сила съдебен
акт, с който се постановява заличаването.
(7) Вписването и заличаването се заявяват
лично или от адвокат с изрично пълномощно
за извършване на съответното вписване или
заличаване.“
§ 23. Създава се чл. 27а:
„Хартиен носител
Ч л. 27а. (1) За я влен и я та, а к т овет е на
съда, на друг държавен орган и на лице, осъществяващо публични функции, и жалбите,
подадени на хартиен носител, се въвеждат
в информационната система чрез снемане
на електронен образ от тях и приложените
към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с
документите в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията с подпис и
отбелязване върху всяка страница.
(2) До доказване на противното се смята,
че електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, е идентичен с документа,
подаден на хартиен носител.
(3) Заявленията на хартиен носител се
подават в което и да е териториално звено
на агенцията по седалищата на окръжните
съдилища.“
§ 24. Създава се чл. 27б:
„Електронна форма
Чл. 27б. (1) Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 27а,
ал. 1 в електронна форма.
(2) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.“
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§ 25. Създава се чл. 27в:
„Език
Чл. 27в. (1) Заявлението и приложенията
към него се подават на български език.
(2) Документите по ал. 1 могат да се представят и на чужд език със заверен превод на
български език.“
§ 26. Създава се чл. 27г:
„Актове на съда, на други държавни органи и на
лица, осъществяващи публични функции
Чл. 27г. В случаите, предвидени със закон,
вписване и заличаване се извършват въз основа на акт на съда, на друг държавен орган
и на лице, осъществяващо публични функции. Искането за вписване или обявяване се
изпраща служебно на съответния регистър.“
§ 27. Създава се чл. 27д:
„Длъжностно лице по вписванията
Чл. 27д. Вписванията в Централния регистър на особените залози се извършват от
длъжностни лица по вписванията, които се
назначават при условията и по реда чл. 20 от
Закона за търговския регистър.“
§ 28. Член 28 се изменя така:
„Разглеждане на заявленията
Чл. 28. (1) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване се разглеждат от длъжностното лице по вписванията по реда на
постъпването им.
(2) Длъжностното лице по вписванията се
произнася по заявленията за вписване, заличаване и обявяване незабавно, освен ако със
закон е предвидено друго.
(3) Длъжностното лице по вписванията
проверява:
1. подадено ли е заявление за исканото
вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред;
2. заявеното обстоятелство подлежи ли на
вписване и не е ли вписано, или представеният акт подлежи ли на обявяване и не е ли
обявен в регистъра;
3. заявлението подадено ли е от оправомощено лице;
4. към заявлението приложени ли са всички
документи съгласно изискванията на закона,
съответно подлежащият на обявяване акт;
5. съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със
закона установяват ли се от представените
документи по т. 4, съответно подлежащият
на обявяване акт отговаря ли по външните
си белези на изискванията на закона;
6. представена ли е декларацията по чл. 27,
ал. 2, т. 4;
7. платена ли е дължимата държавна такса.“
§ 29. Създава се чл. 28а:
„Вписване, заличаване и обявяване
Чл. 28а. (1) Длъжностното лице по вписванията в Централния регистър на особените
залози извършва незабавно вписване, зали-
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чаване, съответно обявяване на акт, когато
са налице предвидените в чл. 28, ал. 3 изиск
вания.
(2) Вписването и заличаването се извършват
чрез последователно въвеждане на информация за вписаното обстоятелство в регистъра.
(3) Обявяването се извършва чрез пренасяне
на съдържанието на представения документ
в регистъра във формат, подлежащ на автоматизирана обработка.
(4) Вписването, заличаването и обявяването
се считат за извършени в деня на подаване
на заявлението, включително при вписване,
заличаване и обявяване, постановени след
отмяна на отказ от съда.“
§ 30. Създава се чл. 28б:
„Отказ за вписване и заличаване
Чл. 28б. (1) Длъжностното лице по вписванията в Централния регистър на особените
залози постановява мотивиран отказ, когато
не е налице някое от предвидените в чл. 28,
ал. 3 изисквания. Отказът се вписва по партидата на залогодателя и се връчва на заявителя
незабавно след постановяването му по реда
на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения
от него електронен адрес. В този случай не
се изисква потвърждаване на получаването
на отказа.“
§ 31. Член 29 се изменя така:
„Обжалване на отказ
Чл. 29. (1) Отказът да бъде извършено
вписването подлежи на обжалване пред окръжния съд по местоживеенето, съответно
по седалището на заявителя, в 7-дневен срок
от връчването му.
(2) Жалбата се подава чрез съответния регистър, който вписва жалбата в партидата на
залогодателя и изпраща незабавно подадената
жалба заедно с приложенията към нея на съда
заедно с постановения отказ, заявлението и
приложенията към него, както и доказателства
за връчването му на заявителя.
(3) Съдът разглежда жалбата в състав от
един съдия в закрито заседание по реда на
глава двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от Гражданския процесуален кодекс.
Решението на съда подлежи на обжалване
в 7-дневен срок от съобщаването му пред
съответния апелативен съд, чието решение
е окончателно.
(4) При отмяна на отказа съдът постановява
решение, с което дава задължителни указания
на съответния регистър да се извърши исканото
вписване, заличаване или обявяване. Съдът
изпраща решението заедно с документите
във връзка с вписването, заличаването или
обявяването на съответния регистър.
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(5) В случай на отмяна на отказ за вписване на обстоятелства по чл. 26, съответно
обявяване, заявеното вписване, съответно
обявяване, се извършва по реда на постъпването на заявлението, по което е постановен
отказът, и има действие от датата на подаване
на заявлението за вписване.“
§ 32. Създава се чл. 29а:
„Грешки и непълноти
Чл. 29а. Грешки и непълноти, допуснати
при вписване или заличаване на обстоятелства,
или при обявяване на актове, включително
при несъответствие между данните, отразени
в заявлението, и данните в приложенията към
него, се отстраняват служебно или по искане
на заинтересовано лице чрез ново вписване,
съответно обявяване.“
§ 33. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „деня“ се заменя с „момента“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато срокът изтече, без да се извърши подновяване, залогът може да се впише
наново. В такъв случай той има ред от новото
вписване.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Представените документи по чл. 26,
ал. 4 се счита, че са станали известни на
третите лица от момента на обявяването.“
§ 34. Член 32 се изменя така:
„Вписване на пристъпване към изпълнение
Чл. 32. (1) Заложният кредитор с първи по
ред залог може да впише пристъпване към
изпълнение върху заложеното имущество в
случай на неизпълнение на обезпеченото със
залог по този закон задължение.
(2) Кредиторът е длъжен да заяви за вписване в регистъра, че пристъпва към изпълнение, и да извести залогодателя за започване
на изпълнението. Кредиторът има същите
задължения и когато изостави изпълнението.
(3) С вписването на пристъпване към изпълнение заложеното имущество преминава
в разпореждане на заложния кредитор. Той
има право да вземе мерки за запазването му,
да го управлява и да го продаде.
(4) Извършените от длъжника сделки на
управление и разпореждане със заложеното
имущество след вписване на пристъпването
към изпълнение не могат да се противопоставят на заложния кредитор и на присъединените
кредитори по чл. 40, които се удовлетворяват
от заложеното имущество, независимо от
извършените сделки с него.
(5) Кредитор с последващ залог може да
впише пристъпването към изпълнение само
ако предходните заложни кредитори са дали
съгласие. Съгласията на заложните кредитори
по изречение първо се дават с нотариална
заверка на подписа и се вписват в съответния
регистър, в който е вписан залогът.
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(6) При липса на съгласие от предходните
заложни кредитори кредиторът с последващ залог може да впише пристъпване към
изпълнение само след като е удовлетворил
всички предходни кредитори. В този случай
той встъпва в правата им.
(7) Не може да впише пристъпване към
изпълнение кредитор, чийто залог е вписан
след вписан запор по реда на този закон върху
същото имущество.“
§ 35. Създава се чл. 32а:
„Конкуренция
Чл. 32а. (1) Заложеното имущество, върху
което е насочено изпълнението по реда на
Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди
вписване на пристъпване към изпълнение по
реда на този закон, се продава от съдебния
или от публичния изпълнител.
(2) Насочването на изпълнение по реда
на Гра ж данск и я процесуа лен кодекс или
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
по отношение на заложеното по този закон
имущество не спира започнатото изпълнение
по чл. 32.“
§ 36. В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „включително да
получи търговските книги на залогодателя,
когато предмет на залога е цяло търговско
предприятие“.
2. В т. 3 се създава изречение второ: „Съответните държавни органи са длъжни да отразят това обстоятелство в регистър, в който
се води на отчет заложеното имущество.“
3. В т. 4, бу к ва „б“ нак ра я се добавя
„включително като го отдава под наем на
трети лица“.
§ 37. Член 35 се изменя така:
„Мерки на принуда
Чл. 35. (1) Когато залогодателят не окаже
необходимото съдействие за изпълнение върху
заложеното имущество или за запазването му,
заложният кредитор въз основа на извлечение от регистъра за вписан залог и вписано
пристъпване към изпълнение може да поиска
от съдебния изпълнител предаването на заложените движими вещи по реда на чл. 521
от Гражданския процесуален кодекс.
(2) При залог върху търговско предприятие съдебният изпълнител въвежда заложния
кредитор и посочения от него управител в
помещенията, в които се намира управлението на предприятието по реда на чл. 522 от
Гражданския процесуален кодекс, и му предава
търговските книги на залогодателя. При необходимост съдебният изпълнител се ползва от
правата по чл. 431, ал. 1 и 2 от Гражданския
процесуален кодекс. Когато изпълнението е
насочено към включен в заложеното предприятие недвижим имот, заложният кредитор
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може да поиска от съдебния изпълнител въвод
в имота по реда на чл. 522 от Гражданския
процесуален кодекс.
(3) Заложният кредитор може да поиска
от съда, по реда на обезпечаване на искове,
налагането на мярка по чл. 397, ал. 1, т. 3 от
Гражданския процесуален кодекс, каквато
би била подходяща в случай на недадено от
залогодателя съдействие.“
§ 38. Член 36 се изменя така:
„Оспорване
Чл. 36. (1) Залогодателят може да оспори
вземането или заложното право по общия
исков ред, а когато е образувано производство
по принудително изпълнение – по реда на
чл. 439 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението по този закон, може да
предяви иск срещу залогодателя и заложния
кредитор, за да установи, че залогът му е непротивопоставим или че имуществото, върху
което е насочено изпълнението, не принадлежи
на залогодателя.“
§ 39. Член 37 се изменя така:
„Продажба на заложеното имущество от заложния кредитор
Чл. 37. (1) Вписалият пристъпване към
изпълнение заложен кредитор има право да
продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество след изтичането
на две седмици от вписването, че е пристъпил
към изпълнение.
(2) Продажбата се извършва само срещу
заплащане на пълния размер на цената на
депозитаря.
(3) При продажбата кредиторът е длъжен
да положи грижата на добър търговец и да
обяви в съответния регистър, че продава заложеното имущество, както и условията за
продажбата му.
(4) В обявлението за продажбата се посочват:
1. данни за залогодателя;
2. описание на продаваното имущество;
3. минималната цена, на която се приемат
предложенията;
4. редът и начинът на продажба;
5. мястото и денят, в който ще се извърши
продажбата;
6. крайният срок за приемане на предложенията за закупуване на заложеното имущество.
(5) Обявлението за продажба на заложеното
имущество се обявява в съответния регистър
и се предоставя за публикуване в специалния
бюлетин на Министерството на икономиката
в срок най-малко 14 дни преди изтичане на
срока за продажбата.
(6) В първото обявление за продажба продажната цена на недвижимия имот не може
да бъде по-ниска от данъчната оценка, а продажната цена на движимите вещи не може
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да бъде по-ниска от застрахователната им
стойност, когато имат такава. Това правило
не се прилага при последващите обявления
за продажба на същото имущество.
(7) При продажба на заложени движими
вещи, които не принадлежат на залогодателя,
се прилагат правилата на чл. 482 от Гражданския процесуален кодекс.
(8) Извършената продажба от заложния
кредитор погасява само залозите, учредени
по реда на този закон, а всички останали
обезпечения върху продаденото имущество,
както и наложените върху него обезпечителни
мерки се запазват.“
§ 40. Член 38 се изменя така:
„Депозитар
Чл. 38. (1) Депозитарят се посочва от заложния кредитор. Той трябва да бъде адвокат
или регистриран одитор.
(2) Депозитар не може да бъде длъжникът,
залогодателят, техен кредитор или управителят на заложеното предприятие, както и
съпруг или роднина на някое от посочените
лица по права линия – без ограничение, по
съребрена линия – до четвърта степен, или
по сватовство – до трета степен.
(3) Депозитарят носи отговорност към
залогодателя, към заложния кредитор, който
го е посочил, и към останалите кредитори на
залогодателя за виновно причинените вреди
при осъществяване на дейността си.
(4) Депозитарят се застрахова за времето,
през което е назначен за депозитар по вписано пристъпване към изпълнение, за вредите,
които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.
Минималният размер на застрахователната
сума е размерът на сумата, за която е вписано пристъпването към изпълнение. Копие
от застрахователната полица се прилага към
заявлението за вписване на пристъпването към
изпълнение, в което е посочен депозитарят.“
§ 41. В чл. 39 ал. 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
„(2) Депозитарят съобщава списъка по
ал. 1 на залогодателя, на длъжника и на
включените в списъка лица, като го обявява
в регистъра, в който е вписано пристъпването
към изпълнение.
(3) В двуседмичен срок от обявяването
на списъка в съответния регистър лицата по
ал. 2 могат да депозират възражения срещу
списъка пред депозитаря.
(4) След като прецени постъпилите възражения, депозитарят изготвя окончателен
списък и го съобщава на лицата по ал. 2 в
двуседмичен срок от изтичане на срока за
възражения, като го обявява в съответния
регистър.
(5) Депозитарят открива на свое име специална сметка в банка, по която се превеждат
сумите, получени при изпълнение върху зало-
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женото имущество. Сметката на депозитаря
не подлежи на запор за негови лични или в
негово друго качество задължения.“
§ 42. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Присъединени кредитори по право са
всички лица, които имат право върху заложеното имущество, удостоверено в регистъра
по реда на този закон.“
§ 43. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „като го обявява
в съответния регистър“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „съобщаването му на страните“ се заменят с
„обявяването му в съответния регистър“.
3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Остатъкът от набраната сума се предава на залогодателя, ако в 14-дневен срок от
съобщението той представи удостоверение за
липса на публични задължения към държавата
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(5) Когато удостоверението по ал. 4 не бъде
представено, както и ако върху остатъка от
набраната сума е наложен запор, същата се превежда по сметка на публичния или съдебния
изпълнител, наложил запора, а в останалите
случаи – по сметка на избран от депозитаря
съдебен изпълнител по постоянния адрес,
съответно по седалището на залогодателя.
За извършените действия по изречение първо
депозитарят писмено уведомява залогодателя.
(6) Когато до предаването на сумата бъде
наложен запор върху постъпилата сума от
лицата по чл. 40, ал. 2, същата се превежда
по сметката на съдебния изпълнител, наложил
запора, който извършва ново разпределение.
В този случай се прекратява висящото производство по жалби срещу разпределението,
изготвено от депозитаря.“
§ 44. В чл. 43 се създава ал. 4:
„(4) Когато за залогодателя е открито
производство по несъстоятелност, преди да е
вписано пристъпване към изпълнение, заложният кредитор се удовлетворява в рамките на
производството по несъстоятелност.“
§ 45. Член 46 се изменя така:
„Удовлетворяване от търговско предприятие
Чл. 46. (1) Заложният кредитор може по
свой избор да се удовлетвори от търговското
предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или от
отделни негови елементи. Изборът се заявява
при вписване на пристъпване към изпълнение,
като във втория случай кредиторът посочва
и елементите, от които ще се удовлетворява.
Пристъпването към изпълнение върху отделни
елементи се вписва и в съответния регистър
по чл. 21, ал. 3. Промяната на начина на удовлетворяване се вписва в регистъра, в който
е вписано пристъпването към изпълнение.
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(2) Когато заложният кредитор избере да
се удовлетвори от отделни елементи на търговското предприятие, той може да ги продаде
по реда на чл. 37, като е длъжен да продаде
първо онези от тях, продажбата на които би
затруднила в най-малка степен дейността на
предприятието.
(3) Продажбата на недвижим имот може
да се извърши по избор на кредитора по реда
на чл. 37 или от съдебен изпълнител по реда
за изпълнение върху недвижими имоти на
Гражданския процесуален кодекс.
(4) Когато заложният кредитор избере да
се удовлетвори от търговското предприятие
като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, той назначава управител на предприятието. В този случай при
вписването на пристъпване към изпълнение
се прилага съгласието на управителя за назначаването му.
(5) За управител на търговско предпрятие
по ал. 4 може да бъде назначавано лице,
което има завършено висше икономическо
или висше юридическо образование и не помалко от 5-годишен стаж по специалността.
Управителят не може да бъде длъжникът,
залогодателят, техен кредитор или депозитарят, както и съпруг или роднина на някое от
посочените лица по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта
степен, или по сватовство – до трета степен.
(6) С вписването на управителя на предприятие в търговския регистър се прекратяват
правомощията на органите на залогодателя – юридическо лице. Залогодателят се лишава от право да управлява и да се разпорежда
със заложеното имущество. Залогодателят се
представлява, а дейността му се управлява
от управителя.
(7) Управителят носи отговорност към
залогодателя, към заложния кредитор и към
присъединените кредитори по чл. 40 за виновно причинените вреди при осъществяване
на дейността си.
(8) Управителят се застрахова за времето,
през което е вписан за управител, за вредите,
които могат да настъпят вследствие на виновно
неизпълнение на неговите задължения. Минималният размер на застрахователната сума
е сумата, за която е вписано пристъпването
към изпълнение. Копие от застрахователната полица се прилага към заявлението на
заложния кредитор за пристъпването към
изпълнение и вписване на управител.“
§ 46. Член 47 се изменя така:
„Съдействие и отговорност
Чл. 47. (1) Всяко от лицата, чиито правомощия са прекратени с вписването на управител, е длъжно да предостави на управителя
цялата необходима информация и да оказва
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необходимото съдействие на управителя за
изпълнение на неговите функции.
(2) Лицата, чиито правомощия са прекратени с вписването на управител, носят
отговорност за всички вреди, претърпени от
залогодателя, заложния кредитор и от всички трети лица в резултат на извършени от
тях действия и сделки след прекратяване на
правомощията им.“
§ 47. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Назначеният управител на предприятието управлява и представлява залогодателя
и извършва всички действия, които са могли
да извършват лицата, чиито правомощия са
прекратени с вписването му за управител. Той
не може да обременява с тежести включените
в предприятието недвижими имоти, да поема
менителнични задължения и да взема заеми.
Със съгласието на заложния кредитор управителят може да извършва разпоредителните
действия по чл. 52.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По искове във връзка с дейността на
заложеното търговско предприятие залогодателят се представлява от назначения управител на търговското предприятие. Когато
исковете са относно обезпеченото вземане
или учредения по реда на този закон залог
за обезпечаването му, залогодателят извършва процесуалните действия лично или чрез
упълномощено от него лице.“
§ 48. В глава девета се създава чл. 52:
„Удовлетворяване при вписано пристъпване
към изпълнение върху предприятието като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения
Чл. 52. (1) При вписано пристъпване към
изпълнение върху предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения заложният кредитор се удовлетворява от:
1. приходите от дейността на предприятието;
2. цената, получена при продажбата на
търговското предприятие по реда на чл. 15
от Търговския закон или на обособена част
от търговското предприятие по смисъла на
§ 1а от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(2) Управителят може в рамките на мерките по чл. 49, т. 2 да предложи на заложния
кредитор да продаде по реда на чл. 37 не
свързани с основната дейност на предприятието активи, като в този случай тежестите
върху тези активи, с изключение на залога
върху търговското предприятие, се запазват.
За извършването на продажба по изречение
първо не е необходимо вписване на промяна
в начина на удовлетворяване.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 49. (1) Вписаните преди влизането в сила
на този закон залози запазват действието си.
(2) Този закон се прилага и за залозите,
вписани преди влизането му в сила.
§ 50. (1) Започналите до 1 септември 2018 г.
регистърни производства се приключват по
досегашния ред.
(2) Образуваните и неприключили до 1 септември 2018 г. производства по обжалване на
откази пред министъра на правосъдието се
разглеждат по досегашния ред.
(3) Образуваните пред съда и неприключили до 1 септември 2018 г. съдебни производства по обжалване на откази на вписвания
в Централния регистър на особените залози
се разглеждат по досегашния ред.
§ 51. (1) Агенцията по вписванията е правоприемник на дейността, активите, пасивите,
архива, както и на другите права и задължения
на Централния регистър на особените залози
към министъра на правосъдието.
(2) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в Централния регистър на особените залози към министъра на
правосъдието преминават към Агенцията по
вписванията при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда и на чл. 87а от Закона
за държавния служител и в съответствие с
устройствения правилник на Агенцията по
вписванията.
§ 52. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
привежда в съответствие с него устройствения правилник на Агенцията по вписванията,
като променя функциите и числеността на
персонала.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на правосъдието
издава наредбата по чл. 23.
(3) До влизането в сила на актовете по
ал. 1 и 2 се прилагат действащите подзаконови
нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
(4) До влизането в сила на промените по
ал. 1 дейностите по воденето, поддържането
и съхраняването на регистъра се осъществяват от Централния регистър на особените
залози към министъра на правосъдието по
досегашния ред.
(5) От влизането в сила на промените по
ал. 1 до 1 септември 2018 г. вписванията и
отказите се разпореждат от оправомощено
от изпълнителния директор на Агенцията по
вписванията лице.
§ 53. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 82, 86, 95 и 105 от
2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14,
31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99
от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1
от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18,
40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94
от 2015 г. и бр. 13, 42, 58, 62 и 97 от 2016 г.) в
чл. 194 ал. 3 се изменя така:
„(3) Обезпеченият кредитор се удовлетворява преди другите кредитори от имуществото, обезпечаващо вземането му. Припадащата се на обезпечения кредитор сума
с изключение на кредитор с вписан особен
залог се запазва по сметката на Националната агенция за приходите и му се предава,
след като представи изпълнителен лист, или
се внася в масата на несъстоятелността, при
условие че вземането е прието и списъкът е
окончателно одобрен от съда. Публичният изпълнител разпределя и предава припадащата
се на кредитора с вписан особен залог сума
въз основа на представеното удостоверение
от Централния регистър за особените залози
за вписан залог и декларация с нотариална
заверка на подписа за актуалния размер на
неговото вземане.“
§ 54. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 18, 19, 20, § 21 относно чл. 26, ал. 4,
§ 23 относно чл. 27а, ал. 1 и 2, § 24, § 27 – 31,
§ 33, т. 1 и 3, § 39 относно чл. 37, ал. 3, 4, 5
и 6, § 41 и § 43, т. 1 и 2, които влизат в сила
от 1 септември 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10416

УКАЗ № 442
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за засилено партньорство и сътрудничество
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република
Казахстан, от друга страна, приет от ХLІІI
Народно събрание на 20 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между
Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Република Казахстан, от
друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Република
Казахстан, от друга страна, подписано на
21 декември 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10392

УКАЗ № 443
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, приет от ХLІІI
Народно събрание на 21 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
ветераните от войните (обн., ДВ, бр. 152 от
1998 г.; изм., бр. 49 от 2000 г., бр. 40 и 57 от
2007 г. и бр. 98 от 2011 г.)
§ 1. В наименованието на закона накрая
се добавя „на Република България“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. диспансерен отчет от общопрактикуващи лекари и специалисти, както и регулярни
медицински прегледи;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. лечение един път годишно, но не повече
от 14 дни, в лечебните заведения на Министерството на отбраната, Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
здравеопазването, Националния осигурителен
институт и на общините. Ако ветеранът има
нужда по преценка на лекар от придружител,
средствата за престоя им са за сметка на
държавния бюджет;“.
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3. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея изречение второ се изменя така: „Ако ветеранът
ползва придружител при пътуване, разходите
за стойността на билетите са за сметка на
държавния бюджет.“
4. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея изречение трето се изменя така: „Ако ветеранът
ползва придружител при пътуване, разходите
за стойността на билетите са за сметка на
държавния бюджет.“
5. Досегашната т. 6 става т. 7.
6. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея се
създава изречение второ: „Същото право имат
и техните съпруги (съпрузи).“
§ 3. В чл. 7, ал. 1 след думата „наследниците“ се добавя „или тези, които са погребали
починалия ветеран“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10449

УКАЗ № 444
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, приет от
ХLІІI Народно събрание на 21 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от
2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30,
65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от
2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61
и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38,
59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г.,
бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 102 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 18е, ал. 9 думите „до края на
март“ се заменят с „ежегодно до края на месец
март“, а накрая се добавя „по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА“.
§ 2. В чл. 27, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди буква „а“ думите „всяка
година“ се заменят с „ежегодно“, а след думата „януари“ се добавя „формуляр по образец, утвърден със заповед на изпълнителния
директор на ИАРА, съдържащ“.
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2. В буква „б“ след думата „възраст“ се
добавя „националност, продължителност на
работното време“.
3. Създават се букви „в“, „г“, „д“ и „е“:
„в) броя на наетите лица с висше образование в областта на рибарството и аквакултурите;
г) броя на лицата, които работят без заплащане;
д) приходи от продажби, други приходи,
стойност на труда на лицата, които работят
без заплащане, разходи за персонал, за електрическа енергия, за зарибителен материал, за
рибни фуражи, за ремонт и поддръжка, други
оперативни разходи, субсидии за дейността
и за инвестиции, потребление на основен
капитал, обща стойност на активите, финансови приходи и разходи, задължения, нетни
инвестиции, използван зарибителен материал
и рибни фуражи и тегло на продажбите по
видове аквакултури;
е) п ри ложени ветеринарномедицинск и
препарати или лечение и смъртност.“
§ 3. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Лице, регистрирало предприятие за преработка на риба и други водни
организми, предоставя на ИАРА ежегодно
до края на месец януари формуляр за икономическа статистика по образец, утвърден със
заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Формулярът по ал. 1 съдържа:
1. броя на наетите лица по пол, възраст,
националност, продължителност на работното
време и образование;
2. броя на лицата, които работят без заплащане;
3. приходи от продажба, други доходи,
стойност на труда на лицата, които работят
без заплащане, разходи за персонал, за електрическа енергия, за риба и други суровини
за п реработ ката, д ру г и експ лоатационни
разходи, субсидии за дейността и за инвестиции, потребление на основен капитал, обща
стойност на активите, финансови приходи и
разходи, задължения, нетни инвестиции и
тегло на суровината по видове и по произход.“
§ 4. Създава се нов чл. 69б:
„Чл. 69б. На лице, което наруши разпоредбата на чл. 27а, ал. 1, се налага глоба в размер
от 200 до 500 лв., съответно имуществена
санкция в размер от 500 до 1000 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10452
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УКАЗ № 445
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за енергийната ефективност, приет от ХLIІI
Народно събрание на 21 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 35 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се нова т. 5:
„5. национална програма за ускорена газификация;“
б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
2. В ал. 4 думите „ал. 3, т. 1 – 5“ се заменят
с „ал. 3, т. 1 – 6“.
§ 2. В чл. 6, т. 3 думите „нови и съществуващи“ се заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „участва при разработването
и актуализирането на“ се заменят с „разработва и актуализира съвместно с министъра на
регионалното развитие и благоустройството
и внася за приемане от Министерския съвет“;
б) в т. 5 думите „участва при разработването
и актуализирането на“ се заменят с „разработва и актуализира съвместно с министъра на
регионалното развитие и благоустройството
и внася за приемане от Министерския съвет“;
в) създава се нова т. 6:
„6. разработва и внася за приемане от
Министерския съвет национална програма
за ускорена газификация;“
г) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „чл. 5, ал. 3, т. 5“ се заменят с „чл. 5,
ал. 3, т. 6“;
д) досегашните т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 и 16 стават съответно т. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 и 17.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 13“ се заменят
с „ал. 1, т. 14“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „разработва и актуализира
съвместно с министъра на енергетиката и
внася за приемане от Министерския съвет“
се заменят с „участва при разработването и
актуализирането на“.
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2. В т. 5 думите „разработва и актуализира
съвместно с министъра на енергетиката и
внася за приемане от Министерския съвет“
се заменят с „участва при разработването и
актуализирането на“.
§ 5. В ч л. 11, а л. 6 , т. 4 с лед д у м ат а „ е ж е г о д н о“ с е д о б а в я „ в с р о к д о
31 март“, а думите „чл. 5, ал. 3, т. 5“ се заменят с „чл. 5, ал. 3, т. 6“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „която да осигури“ се
заменят с „както и алтернативни мерки, които
да осигурят“, а думите „спестена енергия“ се
заменят с „енергийни спестявания“.
2. В ал. 4 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Разликата между общата кумулативна
цел по ал. 1 и прогнозните енергийни спестявания от прилагането на алтернативните
мерки се разпределя като индивидуални цели
за енергийни спестявания между следните
задължени лица:“.
3. Създават се ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
„(6) Алтернативна мярка е всяка мярка на
политика, която води до постигане на енергийни спестявания при крайното потребление на
енергия, различна от схемата за задължения
за енергийни спестявания.
(7) Алтернативните мерки, които ще се
прилагат, очакваните прогнозни енергийни
спестявания от тях и отговорните за тяхното
изпълнение органи се посочват в националните
планове за действие по енергийна ефективност,
като могат да се прилагат една или повече от
следните мерки на политика:
1. енергийни данъци или данъци за въглероден диоксид, чийто ефект е намаляване на
крайното потребление на енергия;
2. схеми и инструменти за финансиране
или фискални стимули, които водят до прилагане на енергийноефективни технологии
или техники и чийто ефект е намаляване на
крайното потребление на енергия;
3. разпоредби или доброволни споразумения, които водят до прилагане на енергийноефективни технологии или техники и чийто
ефект е намаляване на крайното потребление
на енергия;
4. стандарти и норми, целящи подобряване
на енергийната ефективност на продуктите
и услугите, в това число на сградите и на
превозните средства, с изключение на стандартите и нормите, които са задължителни
и приложими в съответствие с правото на
Европейския съюз;
5. схеми за етикетиране на енергийната
ефективност, с изключение на схемите, които
са задължителни и приложими в съответствие
с правото на Европейския съюз;
6. образование и обучение, включително
консултантски програми в областта на енергетиката, водещи до прилагането на енергий-
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ноефективни технологии или техники и чийто
ефект е намаляване на крайното потребление
на енергия.
(8) В националните планове за действие по
енергийна ефективност се включват една или
повече алтернативни мерки, които отговарят
на следните критерии:
1. предвиждат поне два междинни периода
за отчитане и прилагането на мярката допринася за постигане на общата кумулативна цел
за спестена енергия при крайното потребление
на енергия до 31 декември 2020 г.;
2. определят отговорностите на органите
на изпълнителната власт, участващите и изпълняващите лица;
3. определят по прозрачен начин енергийните спестявания, които трябва да се постигнат;
4. обемът на енергийните спестявания,
който трябва да се постигне от дадена мярка,
се изразява под формата на крайно или на
първично енергийно потребление по коефициенти на превръщане съгласно наредбата
по чл. 18, ал. 1;
5. изчисляват енергийните спестявания от
прилагането на мярката по методи и принципи
съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2;
6. гарантират наблюдение на резултатите
и предвиждат подходящи мерки, когато напредъкът е незадоволителен;
7. предвиждат ежегодно публикуване на
данните за годишните тенденции в енергийните спестявания.
(9) При включването алтернативните мерки
трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии:
1. за мерките по ал. 7, т. 2 – 6 – предвиждат
въвеждането на система за контрол, която
включва и независима проверка на статистически значим дял от мерките за подобряване
на енергийната ефективност;
2. за мярката по ал. 7, т. 3 – предвижда
участващите лица да представят и да оповестяват публично годишни доклади за постигнатите енергийни спестявания, когато е
приложимо.
(10) Обхватът и оценката на ефекта от изпълнените алтернативни мерки се посочва в
ежегодните отчети за изпълнението на националните планове за действие по енергийна
ефективност.
(11) Не се допуска двойно отчитане на
енергийните спестявания от изпълнението на
индивидуалните цели на задължените лица
и от прилагането на алтернативни мерки.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Индивидуалните годишни цели по
ал. 1 се определят, като разликата между изчислената годишна стойност на енергийните
спестявания по чл. 14, ал. 3 и 5 и оценката
на енергийни спестявания от алтернативни
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мерки през съответната година се разпределя
между задължените лица по чл. 14, ал. 4 пропорционално на продадените от съответното
задължено лице количества енергия на крайни
клиенти през предходната година.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В срок до 15 март на съответната година агенцията изготвя и публикува на интернет страницата си проект на списък на
задължените лица по чл. 14, ал. 4 и техните
индивидуални годишни цели.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Индивидуалните годишни цели на
задължените лица по чл. 14, ал. 4, които не
са подали в агенцията информация за извършените от тях продажби на енергия към
крайните клиенти през предходната година,
се определят въз основа на определени от
агенцията количества продадена енергия при
условията и по реда на наредбата по чл. 18,
ал. 1.“
§ 8. В чл. 17 думите „чл. 63, ал. 6“ се заменят с „чл. 63, ал. 5“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Методиките за определяне на националната цел за енергийна ефективност и на общата
кумулативна цел за енергийни спестявания,
условията и редът за прилагане на схемата
за задължения за енергийни спестявания,
включително за разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между
задължените лица, и отчитането на ефекта от
изпълнените алтернативни мерки се определят
с наредба на Министерския съвет.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Условията и редът за извършване на
оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за
повишаване на енергийната ефективност при
производството, преноса и разпределението на
енергия, и за потвърждаването им се определят с наредба на министъра на енергетиката.“
§ 10. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 2 думите „чл. 7, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 7, ал. 1, т. 12“;
б) в т. 3 думите „незадължени страни“ се
заменят със „задължени или незадължени
лица“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 2 задължените
лица по чл. 14, ал. 4 договарят с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
или със съответния финансов посредник условията за прехвърляне на удостоверенията за
енергийни спестявания, постигнати в резултат
на финансираните от тях мерки за енергийна
ефективност.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

§ 11. В глава трета, раздел I се създава
чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) При възлагане на обществена
поръчка за доставка на стойност, равна или
по-висока от посочените в чл. 20, ал. 1, т. 1,
буква „б“ и т. 2, букви „б“ и „в“ от Закона за
обществените поръчки, публичният възложител по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 6, т. 7, предложение
първо, т. 10 – 13 и 17 от същия закон закупува
следните продукти, свързани с потребление
на енергия:
1. продукти, отговарящи на критерия за
принадлежност към най-високия възможен
клас на енергийна ефективност, при съобразяване на необходимостта от осигуряване на
достатъчно конкуренция в случаите, когато
продуктът е включен в предмета на наредбата
по чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите за изискванията за етикетиране и
предоставяне на стандартна информация за
продукти, свързани с енергопотреблението
по отношение на консумацията на енергия
и други ресурси;
2. продукти, съответстващи на показателите
за енергийна ефективност, когато продуктът
не попада в обхвата на т. 1, но е включен в
предмета на мярка за прилагане съгласно
Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети
съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
21 октомври 2009 г. за създаване на рамка
за определяне на изискванията за екодизайн
към продуктите, свързани с енергопотреблението (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 35
от 2016 г.);
3. офис оборудване, определено и отговарящо на изискванията на приложение „B“ на
Споразумението между правителството на
Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за
етикетиране на енергийната ефективност на
офис оборудване (ОВ, L 63/7 от 6 март 2013 г.);
4. автомобилни гуми, които отговарят на
критерия за най-висок клас енергийна ефективност на използване на горивата, както е
определено в Регламент (ЕО) № 1222/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2009 г. относно етикетирането на
гуми по отношение на горивната ефективност
и други съществени параметри (ОВ, L 342/46
от 22 декември 2009 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1222/2009“.
(2) Алинея 1, т. 4 може да не се прилага по
съображения за безопасност или за общественото здраве при закупуването на гуми с
най-висок клас на сцепление с влажна пътна
настилка или с най-висок клас на външен
шум при търкаляне съгласно Регламент (ЕО)
№ 1222/2009.
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(3) При възлагане на обществена поръчка
за услуга на стойност, равна или по-висока
от посочените в чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „в“
и т. 2, букви „б“ и „г“ от Закона за обществените поръчки, публичният възложител по
ал. 1 изисква от изпълнителя да използва при
изпълнението само продукти, отговарящи на
изискванията по ал. 1. Изискването се прилага само към нови продукти, закупени от
изпълнителите, отчасти или изцяло, за целите
на изпълнението на услугите.
(4) Когато орган или лице по ал. 1 сключва
договор за покупка или договор за наем на
сграда, тя трябва да отговаря на минималните изисквания за енергийни характеристики,
удостоверено със сертификат за енергийни
характеристики.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато целта
на покупката е сградата да бъде:
1. основно обновена или разрушена;
2. препродадена, без да се използва за
собствени нужди;
3. запазена като сграда културна ценност,
включена в обхвата на Закона за културното
наследство.
(6) Алинеи 1, 3 и 4 не се прилагат, ако
противоречат на разходната ефективност, икономическата осъществимост, устойчивостта в
по-широк смисъл, техническата пригодност,
както и на наличието на достатъчно конкуренция.
(7) Алинеи 1 – 4 не се прилагат за договорите на въоръжените сили, ако противоречат на
характера и дейността на въоръжените сили.
(8) Алинеи 1 и 3 не се прилагат при доставка на военно оборудване и чувствително
оборудване по смисъла на § 2, т. 2, съответно
т. 65 от допълнителните разпоредби на Закона
за обществените поръчки.
(9) Министърът на икономиката съставя и публикува на интернет страницата на
Министерството на икономиката списък на
продуктите по ал. 1.“
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон и в Закона за
устройство на територията, се прилагат за
всеки инвестиционен проект за:
1. изграждане на сграда;
2. преустройство на сграда, с който се
променят енергийните є характеристики;
3. реконструкция, основно обновяване или
основен ремонт на сграда, когато се обхващат
над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата и
се променят енергийните є характеристики.“
2. В ал. 2 думите „нови сгради по ал. 1“ се
заменят с „изграждане на сгради“.
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Енергийните характеристики на нова
сграда се удостоверяват със сертификат за
енергийни характеристики на нова сграда.“
2. В ал. 2 думата „нова“ се заменя с „новоизградена“.
3. В ал. 5:
а) точка 3 се изменя така:
„3. нежилищни сгради с ниско потребление
на енергия, използвани за селскостопанска
дейност;“
б) в т. 6 в началото се добавя „обособени“.
§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „нова“ се заменя с „новоизградена“, а думите „проектни енергийни
характеристики на сградата“ се заменят с
„енергийни характеристики на нова сграда“.
2. В ал. 2 думите „за проектни енергийни
характеристики на сградата“ се заменят с
„по ал. 1“.
§ 15. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за проектни енергийни
характеристики“ се заменят с „по чл. 33, ал. 1“.
2. В ал. 2 и 3 думите „за проектни енергийни характеристики на сградата“ се заменят
с „по чл. 33, ал. 1“.
3. В ал. 4:
а) думата „проектни“ се заличава;
б) създава се изречение второ: „Преди
сключването на договора за продажба или
наем продавачът, съответно наемодателят,
предоставя за запознаване сертификата на
купувача, съответно на наемателя.“
§ 16. В чл. 35 думите „проектни енергийни характеристики“ се заменят с „енергийни
характеристики на нова сграда“.
§ 17. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над
250 кв. м и сградите в експлоатация подлежат
на задължително обследване и сертифициране
с изключение на:“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. нежилищни сгради с ниско потребление
на енергия, използвани за селскостопанска
дейност;“
в) в т. 6 думата „сградите“ се заменя с
„обособени сгради“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „по ал. 3“ се заменят със
„за обществено обслужване“.
4. В ал. 5 думите „за обществено обслужване
с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а
от 9 юли 2015 г. – “ се заличават.
§ 18. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата“
се заменят със „сертификат за енергийни
характеристики на нова сграда“.
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2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Собствениците на нови сгради са длъжни да придобият при условията и по реда на
този закон сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация в срок
не по-рано от три и не по-късно от 6 години
от датата на въвеждането є в експлоатация.
(3) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира
при извършването на следните дейности,
водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата:
1. преустройство;
2. реконструкция, основно обновяване или
основен ремонт, когато се обхващат над 25
на сто от площта на външните ограждащи
конструкции и елементи на сградата.“
§ 19. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „чл. 38, ал. 3“ се заменят с „чл. 38, ал. 1“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Преди сключването на договора за продажба или
за наем продавачът, съответно наемодателят,
предоставя за запознаване сертификата на
купувача, съответно на наемателя.“
§ 20. В чл. 42 думите „който се придружава
с декларация за липса на обстоятелствата по
чл. 43, ал. 4“ се заличават.
§ 21. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 букви „а“, „б“ и „в“ се изменят така:
„а) имат средно техническо образование,
висше образование или придобита научна
степен в област на висшето образование
„Технически науки“, завършено или признато
в Република България, или средно техническо образование, висше образование или
придобита нау чна степен в еквивалентна
област на висшето образование в друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария;
б) имат придобит стаж по специалността след завършване на образованието – не
по-малко от 6 години за лицата със средно
тех ническо образование, не по-ма лко от
три години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и не по-малко
от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър“ и за лицата
с научна степен;
в) притежават удостоверение за успешно положен изпит за повишаване на квалификацията
за извършване на дейностите по тази алинея
във висши училища, обучаващи по специалности в област на висшето образование „Технически науки“, професионални направления
„Енергетика“, „Електротехника, електроника
и автоматика“ и „Архитектура, строителство
и геодезия“, акредитирани по Закона за вис

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

шето образование, или по специалности в
еквивалентни област на висше образование
и професионални направления, акредитирани по съответното законодателство в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария.“
2. В ал. 2 т. 3, 4 и 5 се изменят така:
„3. имат средно техническо образование,
висше образование или придобита научна
степен в област на висшето образование
„Технически науки“, завършено или признато
в Република България, или средно техническо образование, висше образование или
придобита нау чна степен в еквивалентна
област на висшето образование в друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария;
4. имат придобит стаж по специалността след завършване на образованието – не
по-малко от 6 години за лицата със средно
тех ническо образование, не по-ма лко от
три години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и не по-малко
от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър“ и за лицата
с научна степен;
5. притежават удостоверение за успешно положен изпит за повишаване на квалификацията
за извършване на дейностите по тази алинея
във висши училища, обучаващи по специалности в област на висшето образование „Технически науки“, професионални направления
„Енергетика“, „Електротехника, електроника
и автоматика“ и „Архитектура, строителство
и геодезия“, акредитирани по реда на Закона
за висшето образование, или по специалности
в еквивалентни област на висше образование
и професионални направления, акредитирани по съответното законодателство в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария.“
§ 22. В чл. 45 се създават т. 6 – 8:
„6. е постъпило искане на лицето;
7. не е заявено издаване на ново удостоверение за вписване в регистъра;
8. юридическото лице или едноличният
търговец са заличени от търговския регистър,
а в случаите по чл. 43, ал. 2, т. 1 – при смърт
или поставяне под запрещение на физичес
кото лице.“
§ 23. В чл. 50 ал. 2 се изменя така:
„(2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли
подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:
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1. всеки 6 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с
единична номинална мощност над 20 kW до
100 kW включително;
2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо
гориво с единична номинална мощност над 20
kW до 100 kW включително, и на природен газ
с единична номинална мощност над 100 kW;
3. всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или
твърдо гориво с единична номинална мощност
над 100 kW.“
§ 24. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 7 думите „включва енергийно
обследване на съответното предприятие или
промишлена система“ се заменят с „отговаря
на минималните изисквания за енергийни
обследвания, определени с наредбата по ал. 6“.
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Лицата по ал. 7 декларират прилагането
на система за управление на енергията или на
околната среда и представят доказателства,
че приложената от тях система за управление
отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания, определени с наредбата по
ал. 6, в едномесечен срок от придобиването
на сертификата.
(9) Предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка
на енергия, не подлежат на задължително
обследване по ал. 1.“
§ 25. В чл. 59, ал. 1, т. 3 букви „а“, „б“ и
„в“ се изменят така:
„а) имат средно техническо образование,
висше образование или придобита научна
степен в област на висшето образование
„Технически науки“, завършено или признато
в Република България, или средно техническо образование, висше образование или
придобита нау чна степен в еквивалентна
област на висшето образование в друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария;
б) имат придобит стаж по специалността след завършване на образованието – не
по-малко от 6 години за лицата със средно
тех ническо образование, не по-ма лко от
три години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и не по-малко
от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър“ и за лицата
с научна степен;
в) притежават удостоверение за успешно
положен изпит за повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази
алинея във висши училища, обучаващи по
специалности в област на висшето образова-
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ние „Технически науки“, професионални нап
равления „Енергетика“ и „Електротехника,
електроника и автоматика“, акредитирани
по Закона за висшето образование, или по
специалности в еквивалентни области на
висше образование и професионални направления, акредитирани по съответното
законодателство в друга държава – членка
на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в
Конфедерация Швейцария.“
§ 26. В чл. 61 се създават т. 5 – 7:
„5. е постъпило искане на лицето;
6. не е заявено издаване на ново удостоверение за вписване в регистъра;
7. юридическото лице или едноличният
търговец са заличени от търговския регистър.“
§ 27. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Задължените лица по чл. 14,
ал. 4, собствениците на сгради – публична
държавна или общинска собственост, собствениците на предприятия, промишлени системи
и системи за външно изкуствено осветление
по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност.
(2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:
1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2, както и на други
мерки, които водят до енергийни спестявания,
и изпълнението на целите, заложени в актовете
по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 – от собствениците на
сгради – публична държавна или общинска
собственост, и собствениците на системи за
външно изкуствено осветление;
2. поддържане на бази данни за месечното производство и потребление по видове
енергии – от собствениците на предприятия
и промишлени системи;
3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление – от задължените лица
по ал. 1;
4. изготвяне на месечни и годишни енергийни баланси, включващи закупуваната и
продаваната енергия, и оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели
за енергийни спестявания – от задължените
лица по чл. 14, ал. 4.
(3) Лицата по ал. 1 представят в агенцията
годишни отчети за управлението на енергийната ефективност.
(4) Отчетите по ал. 3 съдържат информация
за изпълнението на дейности по ал. 2 и се
представят в агенцията не по-късно от 1 март
на годината, следваща годината на отчитане.
(5) Задъл жените лица по чл. 14, а л. 4
ежегодно в срок до 1 март предоставят на
кмета на съответната община информация
за количествата на продадената на крайните
клиенти енергия на територията на общината
за предходната година.
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(6) Отчетите по ал. 3 на държавните органи
и на кметовете на общините се представят в
агенцията заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5.
(7) Отчетите по ал. 3 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията.“
§ 28. В чл. 68, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 5 думите „чл. 5, ал. 3, т. 1 – 5“ се
заменят с „чл. 5, ал. 3, т. 1 – 6“.
2. В т. 7 думите „чл. 63, ал. 4“ се заменят
с „чл. 63, ал. 3“.
§ 29. В чл. 76 ал. 1 се изменя така:
„(1) Енергийните спестявания при крайните клиенти, постигнати след въвеждането на
мерки за повишаване на енергийната ефективност, се доказват чрез:
1. оценка на постигнатите енергийни спестявания след обследване за енергийната ефективност на сграда, предприятие, промишлена
система или система за външно изкуствено
осветление или след проверка на отоплителна инсталация с водогреен котел или на
климатична инсталация, като обследването
или проверката се извършва не по-рано от
една година след въвеждането на мерките, или
2. прилагане на методика, разработена
съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2.“
§ 30. В чл. 81, ал. 1, т. 4 думите „чл. 21,
т. 2“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 2“.
§ 31. В чл. 97 думите „в размера по чл. 14,
ал. 5“ се заличават, а думите „чл. 21, т. 2“ се
заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 2“.
§ 32. В чл. 99, ал. 1 след думата „сграда“ се
добавя „за обществено обслужване“, а думите
„чл. 38, ал. 3“ се заменят с „чл. 38, ал. 1“.
§ 33. В чл. 104, ал. 1 думите „течно или
твърдо гориво“ се заменят с „течно, твърдо
гориво или природен газ“, а след думите „от
20 до 100 kW“ се добавя „включително“.
§ 34. В чл. 107 думите „чл. 63, ал. 4 в срока
по чл. 63, ал. 5“ се заменят с „чл. 63, ал. 3 в
срока по чл. 63, ал. 4“.
§ 35. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 14 се изменя така:
„14. „Нова сграда“ е всяка новоизградена
сграда до 6 години от въвеждането є в експлоатация.“
2. Точка 20 се отменя.
3. Точка 25 се изменя така:
„25. „Промишлена система“ е обособена
съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологично оборудване и спомагателни стопанства, в рамките на която предприятие осъществява дейност за производство
на стоки или предоставяне на услуги.“
4. В т. 30 думите „проектни енергийни
харак терист ик и на сг ра да“ се замен я т с
„енергийни характеристики на нова сграда“.
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5. Създават се т. 37 – 39:
„37. „Мярка на политика“ означава регулаторен, финансов, фискален или доброволен
инструмент или инструмент за предоставяне
на информация, официално въведен и прилаган с цел създаване на спомагателна рамка,
изискване или стимул за участниците на пазара
да предоставят и закупуват енергийни услуги
и да предприемат други мерки за подобряване
на енергийната ефективност.
38. „Нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска
дейност“ са сгради, които не потребяват енергия за отопление, вентилация и охлаждане.
39. „Първично енергийно потребление“ е
брутното вътрешно потребление, намалено с
крайно неенергийно потребление.“
§ 36. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 4 след думата „спестявания“ се добавя „31 декември“.
2. В § 7 ал. 2 се отменя.
3. Параграф 8 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. (1) В тримесечен срок от влизането
в сила на този закон министърът на икономиката съставя и публикува списъка по
чл. 30а, ал. 1.
(2) До съставянето и публикуването на
списъка по чл. 30а, ал. 1 се прилагат досегашните Указания за прилагане на изисквания за
енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за
доставка на оборудване и превозни средства
и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност, с
цел минимизиране на разходите за срока на
експлоатацията им.
§ 38. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г.
и бр. 42 и 47 от 2016 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 2 в текста преди т. 1 след
думите „регулиране на“ се добавя „бизнес
плановете и“.
2. В чл. 21, ал. 1 т. 18 се изменя така:
„18. издава, прехвърля и отменя месечни
сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката
електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия;“.
3. В чл. 25:
а) в ал. 1 т. 2 се изменя така:
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„2. сертификатите за произход на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия;“
б) в ал. 2 думите „чл. 162, ал. 4“ се заменят
с „чл. 163в, ал. 3“.
4. В глава единадесета в наименованието на раздел II се създава изречение второ:
„Сертификати за произход“.
5. В чл. 162:
а) в ал. 1 се създава изречение трето: „Издадените на производителя месечни сертификати
за произход се прехвърлят на обществения
доставчик, съответно на крайните снабдители, за изкупеното количество електрическа
енергия от високоефективно комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия.“;
б) алинеи 4 и 5 се отменят.
6. В глава единадесета, раздел II се създават
чл. 163б, 163в и 163г:
„Чл. 163б. (1) Сертификатът за произход
е електронен документ, който се издава за 1
MWh електрическа енергия на производител
за нетното производство на електрическа
енергия, измерено на изхода на централата и
подадено към съответната електрическа мрежа, при спазване на изискванията за точност,
надеждност и невъзможност за подправяне.
(2) Сертификатът съдържа:
1. наименованието, местоположението, вида
и общата инсталирана мощност на централата;
2. началната и крайната дата на периода, в
който е произведена електрическата енергия;
3. долната топлина на изгаряне на горивото,
използвано за производството на електрическата енергия;
4. количеството на топлинната енергия,
произведена едновременно с електрическата
енергия, както и количеството на потребената
топлинна енергия;
5. количеството на електрическата енергия,
произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия, определено съгласно наредбата по
чл. 162, ал. 3;
6. спестяванията на първична енергия, изчислени съгласно наредбата по чл. 162, ал. 3;
7. номиналната ефективност на енергийния обект за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия;
8. получената инвестиционна помощ за
изграждането на енергийния обект за комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия от национална или европейска схема за подпомагане;
9. всякакъв друг вид подкрепа, предоставена
за единица енергия по национална схема за
подпомагане;
10. вида на националната схема за подпомагане;
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11. датата, на която всяка от инсталациите
на енергийния обект е въведена в експлоатация;
12. датата и държавата на издаване;
13. уникален идентификационен номер.
(3) За всяка единица произведена електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия може да се издава само
един сертификат за произход, който е със срок
на валидност 12 месеца от производството на
съответната единица енергия.
(4) Сертификатът за произход се издава по
искане на производителя на електрическата
енергия, произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия, и се използва от производителя, за да докаже, че електрическата
енергия е произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа
и топлинна енергия.
Чл. 163в. (1) Издаването, прехвърлянето и
отмяната на сертификатите за произход на
електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, се извършват
по електронен път.
(2) Сертификатът за произход се смята за
отменен, след като бъде използван за доказване
произхода на енергията пред крайния клиент
или с изтичането на срока на валидност.
(3) Условията и редът за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификатите за произход
на електрическата енергия от комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия се определят с наредба, приета от
комисията.
Чл. 163г. (1) Комисията признава сертификатите за произход, издадени от компетентните органи в другите държави – членки на
Европейския съюз, и в държавите – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Комисията може да откаже признаването на сертификат за произход по ал. 1,
когато не е изпълнено някое от изискванията
на чл. 163б, ал. 2.
(3) За всеки влязъл в сила отказ по ал. 2
се уведомява Европейската комисия.
(4) Сертификатът за произход, който не е
признат от комисията, се признава, когато след
нотифициране по ал. 3 Европейската комисия
приеме решение, изискващо признаване.“
7. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 т. 51 се отменя;
б) в § 1а думите „Директива 2004/8/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
11 февруари 2004 г. относно насърчаване на
комбинираното производство на енергия,
основаващо се на т ърсенет о на полезна
топлоенергия във вътрешния енергиен пазар
и за изменение на Директива 92/42/ЕИО“
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се замен я т с „Ди рек т ива 2012/27/ ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/
ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви
2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB, L 315/1 от 14
ноември 2012 г.)“.
§ 39. До п риемането на наредбата по
чл. 163в, ал. 3 от Закона за енергетиката се
прилага наредбата по чл. 162, ал. 4 от същия
закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10451

УКАЗ № 446
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за управление на отпадъците, приет от ХLIІI
Народно събрание на 21 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от
2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 61 от
2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „т. 8“ се заменят с „т. 7,
буква „б“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. следните отпадъци, когато попадат в
приложното поле на законодателни актове на
Европейския съюз, които не уреждат обществени отношения във връзка с управлението
на отпадъците:
а) отпадъчни води;
б) странични животински продукти, включително преработени продукти, попадащи
в п ри лож но т о по ле н а Регл а мен т (ЕО)
№ 1069/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни
продукти, непредназначени за консумация
от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО)
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№ 1774/2 0 02 (Регла мен т за с т ра н и ч н и т е
животински продукти) (OB, L 300/1 от 14
ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009“, с изключение
на животинските продукти, предназначени
за изгаряне, депониране или използване в
инсталация за биогаз или компост;
в) трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити,
за да се прекрати разпространението на епизоотични болести, и които се обезвреждат в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009;
г) отпадъци, получени от проучването,
добива, обработката и съхранението на минерални суровини и при експлоатацията на
кариери, попадащи в обхвата на Закона за
подземните богатства.“
3. Точки 8 – 10 се отменят.
§ 2. В чл. 3, ал. 2, изречение първо накрая
се добавя „наричано по-нататък „Решение
2000/532/ЕО“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „водите“ се добавя
„или на оправомощено от него длъжностно
лице“, а след думата „случай“ се добавя „или“.
2. Създават се ал. 3 – 8:
„(3) За издаване на решение по а л. 2
заинтересованите лица подават заявление
до министъра на околната среда и водите
или до оправомощено от него длъжностно
лице, към което прилагат доказателства,
удостоверяващи изпълнение на всяко едно
от условията по ал. 1.
(4) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
преценява съответствието на информацията
в заявлението и съпътстващата го документация с условията по ал. 1 и при необходимост
изисква в едномесечен срок от заявителя
предоставяне на допълнителна информация
за изясняване на фактите и обстоятелствата.
(5) В срок до два месеца от получаване на
заявлението или от предоставянето на допълнителната информация по ал. 4 министърът
на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице се произнася
с мотивирано решение по ал. 2, съдържащо
условия, мерки и ограничения, или мотивирано отказва издаването на решение.
(6) При промяна в обстоятелствата, посочени в заявлението и в съпътстващата го
документация по ал. 3, заявителят е длъжен
да уведоми писмено министъра на околната
среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(7) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
отменя решението по ал. 2 при повторно наложена имуществена санкция с влязло в сила
наказателно постановление за неизпълнение
на условие в решението.
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(8) Решението по ал. 2, отказът по ал. 5
и решението за отмяна по ал. 7 се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването на решението не спира
неговото изпълнение.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато в законодателството на Европейския съюз не са установени задължителни
критерии по ал. 1, определени отпадъци престават да бъдат отпадъци в случаите, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 43 или
с наредба на министъра на околната среда и
водите, когато съответните отпадъци са извън
техния обхват.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Специфични национални критерии
за край на отпадъка могат да се определят
с наредбите по ал. 2. Критериите включват
максимално допустими стойности за замърсителите и правила за отчитане на вредните
въздействия на веществото или предмета
върху околната среда.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице е
национален компетентен орган по прилагане
на актовете на Европейската комисия, приети в
съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви
(OB, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.), наричана
по-нататък „Директива 2008/98/ЕО“.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно
лице има право на достъп до системата за
управление на производителите по смисъла на
актовете на Европейската комисия, приети в
съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, които извършват дейност на
територията на Република България.“
§ 5. В глава първа се създава чл. 6а:
„Чл. 6а. Министърът на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентен орган по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.
относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (OB, L 330/1 от 10 декември
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1257/2013“.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обхват и съдържание“
се заменят със „случаите“.
2. Алинея 2 се отменя.
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3. Създава се ал. 11:
„(11) Контролът за изпълнението на плана
за управление на строителните отпадъци се
извършва по ред, определен с наредбата по
чл. 43, ал. 4.“
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Площадките по ал. 3, т. 11 се осигуряват
и експлоатират самостоятелно от общината
или чрез сключване на писмен договор с лице,
притежаващо разрешение по чл. 35, ал. 1 за
съответната дейност и за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1.
(7) За площадките по ал. 3, т. 11, които се
осигуряват и експлоатират самостоятелно от
общината, не се прилагат изискванията на
чл. 38, ал. 1, изречение първо и чл. 69, ал. 2
и на тях не могат да се разполагат контейнери – собственост на лица, които изпълняват
задълженията си индивидуално, или на орга
низации по оползотворяване.“
§ 8. В чл. 22, ал. 1 думите „на своя територия“ се заменят с „на територията на
общината“.
§ 9. В чл. 24, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като една община може да
участва само в едно регионално сдружение“.
§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Във всеки от регионите
по чл. 49, ал. 9“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Методиката за разпределение на целите
по ал. 1 между регионите по чл. 49, ал. 9 и
методите за изчисляване на изпълнението на
целите по ал. 1 се определят с наредбата по
чл. 43, ал. 5.“
§ 11. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
„(1) Системите за третиране на строителни
отпадъци осигуряват най-късно до 1 януари
2020 г. подготовка за повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на
материали от неопасни строителни отпадъци,
включително при насипни дейности, чрез
заместване на други материали с отпадъци в
количество не по-малко от 70 на сто от общото
им тегло, от което се изключват материали
в естествено състояние, определени с код
17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно
Решение 2000/532/ЕО.“
§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думите
„по третиране на отпадъци“ се поставя запетая и се добавя „включително за дейности по
рециклиране на кораби по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2, т. 3 след абревиатурата „(НУБА)“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след абревиатурата „(ИУМПС)“ се добавя „и дейности
по разглобяване на употребявани автомобилни
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компоненти или на цели автомобили с цел
получаване на части, детайли и вещества с
последващото им съхранение и/или продажба“.
§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „метални опаковки“ се заменят с „хартия и картон,
пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки“.
2. В ал. 2 думата „метални“ се заличава.
3. В ал. 3 думите „метални опаковки“ се
заменят с „хартия и картон, пластмаса, стъкло,
отпадъци от опаковки“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Изискването по ал. 4 не се прилага за
разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното
физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава
100 лв. в рамките на една календарна година.“
§ 14. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предаването на отпадъци в случаите
по ал. 2 се извършва на:
1. площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 или чрез
кампании за разделно събиране на отпадъци
от домакинствата, организирани от кметовете
на общини;
2. лица, притежаващи разрешение или
комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 за
дейности с ОЧЦМ, или
3. лица, притежаващи регист рационен
документ за събиране и транспортиране на
отпадъци, които имат сключен договор с лица,
притежаващи разрешение или комплексно
разрешително по чл. 35, ал. 1 за дейности с
ОЧЦМ.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите, когато на една площадка
се извършват дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и
ОЧЦМ, отпадъците се съхраняват отделно на
обособени части на площадката до извършване на дейност по тяхната подготовка преди
оползотворяване. При последващо предаване
на отпадъци от ОЧЦМ, образувани след подготовка преди оползотворяване на метални
опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, отпадъците се отчитат отделно с код и наименование
съгласно наредбата по чл. 3.“
§ 15. В чл. 43, ал. 1 след думите „площадките за“ се добавя „съхраняване или третиране“
и се поставя запетая.
§ 16. В чл. 44 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Производителите на отпадъци, които
са престанали да бъдат отпадъци в случаите
по чл. 5, ал. 2 и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с
чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО,
ежегодно до 31 март на съответната година
предоставят информация на ИАОС по реда
на наредбата по чл. 48, ал. 1 за количествата
и видовете отпадъци, които са престанали
да бъдат отпадъци през предходната година.
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(10) Лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят
като страничен продукт по чл. 4, представят
ежегодно до 31 март на съответната година
информация на ИАОС по реда на наредбата
по чл. 48, ал. 1 за количествата и видовете
странични продукти, образувани през пред
ходната година, и дейностите, за които са
реализирани.“
§ 17. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 накрая се добавя „и/или гумени
вериги“;
б) в т. 8 думите „полимерни торбички“
се заменят с „пластмасови торбички за пазаруване“;
в) създават се т. 10 и 11:
„10. производителите на отпадъци, които
са престанали да бъдат отпадъци в случаите
по чл. 5, ал. 2, и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с
чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;
11. лицата, при чийто производствен процес
дадено вещество или предмет се определят
като страничен продукт по чл. 4.“
2. В ал. 7, т. 2 накрая се добавя „като търговец и/или брокер“.
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) В регистъра по ал. 1, т. 10 се вписват и:
1. актът, в съответствие с който производителят работи;
2. видът на отпадъците, които са престанали да бъдат отпадъци.“
4. Създава се ал. 9:
„(9) В регистъра по ал. 1, т. 11 се вписва и
видът на страничните продукти.“
5. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
§ 18. В чл. 48 се създава ал. 8:
„(8) Воденето на публичните регистри по
чл. 45, ал. 1, отчетността и предоставянето на
информация, съгласно наредбите по чл. 13,
ал. 1 и чл. 48, ал. 1, се извършва чрез Национална информационна система „Отпадъци“
(НИСО), поддържана от ИАОС.“
§ 19. В чл. 49, ал. 4 т. 4 се изменя така:
„4. достатъчно информация за критериите,
използвани за определяне на местоположението, и ако е необходимо – капацитета за
бъдещото обезвреждане или за основните
инсталации и съоръжения за оползотворяване
на отпадъци, които се предвижда да бъдат
изградени;“.
§ 20. В чл. 50 се създава ал. 4:
„(4) В програмата по ал. 1 се определят
мерки с цел да се прекъсне връзката между
икономическия растеж и въздействието върху
околната среда, човешкото здраве и културното наследство, свързани с образуването на
отпадъци.“
§ 21. В глава четвърта, раздел II се създава
чл. 53а:
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„Чл. 53а. (1) Преди всяко рецик лиране
на кораби операторът на съоръжението за
рециклиране на кораби разработва план за
рециклиране.
(2) Планът за рециклиране по ал. 1 се подава
на хартиен и на технически носител или по
електронен път до директора на РИОСВ, на
чиято територия се намира съоръжението за
рециклиране на кораби, заедно със становище
на съответната регионална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
относно съответствието му с разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1257/2013.
(3) При нередовности в представените
документи по ал. 2 директорът на РИОСВ
уведомява писмено заявителя в срок до 14 дни
от постъпването им и/или изисква допълнителна информация.
(4) В срок до един месец от уведомяването по ал. 3 операторът на съоръжението
за рециклиране на кораби отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителна
информация.
(5) Директорът на РИОСВ одобрява плана
за рециклиране по ал. 1 с писмено становище
в 30-дневен срок от датата на неговото подаване или от отстраняването на нередовностите,
и/или от предоставянето на допълнителна
и нформа ц и я и изп ра ща с та нови ще т о по
реда на чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1257/2013.
(6) Директорът на РИОСВ отказва одобряването на плана за рециклиране по ал. 1 при:
1. неспазване изискванията на този закон
и/или на подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
2. неотстраняване на нередовностите в
представените документи по ал. 2 и/или при
непредоставяне на изисканата информация в
определения срок.“
§ 22. В чл. 54 в текста преди т. 1 думите „събиране, предварително съхраняване,
третиране и транспортиране“ се заменят с
„управление“.
§ 23. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. лицата, които не са представили доклад
с фактически констатации по чл. 18, ал. 1.“
2. В ал. 2 думите „т. 2 – 5“ се заменят с
„т. 2 – 6“.
3. В ал. 6 накрая се добавя „както и изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му“.
4. В ал. 7 навсякъде думите „полимерни
торбички“ се заменят с „пластмасови торбички за пазаруване“ и се създава изречение
второ: „Продуктова такса не се заплаща за
биоразградимите пластмасови торбички за
пазаруване, както и за пластмасовите торбички за пазаруване при условия, определени с
наредбата по ал. 1.“
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5. Създава се ал. 8:
„(8) Сроковете за издаване на заповедите по
ал. 2 и 3, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1,
не се прилагат в случаите, когато е необходимо извършването на допълнителна проверка
за изясняване на фактите и обстоятелствата.“
§ 24. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) точка 6 се изменя така:
„6. хигиенно заключение за спазване на
здравните изисквания, издадено от регионална здравна инспекция (РЗИ) – за лицата,
извършващи дейности с опасни отпадъци
от хуманната медицина или свързана с тях
изследователска дейност на територията на
съответната инспекция; когато дейностите
се извършват на териториите на повече от
една РЗИ, хигиенното заключение се издава
от директора на всяка РЗИ поотделно, за
дейностите, извършвани на територията на
съответната инспекция;“
в) в т. 7 думите „или изменението“ се
заличават;
г) точка 9 се изменя така:
„9. документ за местоположението на площадката/площадките:
а) за площадките по чл. 38, ал. 1 – оригинал или заверено от компетентен орган
копие – извадка от влязъл в сила устройствен
план или от друг удостоверителен документ,
доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1;
б) за всички останали площадки – оригинал или заверено от компетентен орган
копие – извадка от влязъл в сила подробен
устройствен план;“
д) точка 10 се изменя така:
„10. заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен
с документ за собственост;“
е) в т. 13 след думите „доказателства за
достигната“ се добавя „висока“;
ж) създава се т. 15:
„15. за съоръженията за рециклиране на
кораби – информация и документи, които
доказват, че съоръжението отговаря на условията на чл. 13, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1257/2013.“
2. В ал. 2 след абревиатурата „ОЧЦМ“
се поставя запетая и се добавя „ИУЕЕО и
ИУМПС“, думите „25 000 лв.“ се заменят с
„15 000 лв.“, а накрая се поставя запетая и
се добавя „независимо от броя на изброените
потоци отпадъци“.
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думата „министерството“ се заменя с „министъра“;
б) в т. 1 след думата „разрешението“ се
добавя „в случаите по чл. 75, ал. 1, т. 3, 5 и
6, както и по чл. 75, ал. 2, т. 1 и 2“.
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4. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4, т. 2 в едномесечен
срок след усвояването на банковата гаранция
се представя подновена до пълния размер
банкова гаранция съгласно ал. 2.“
5. Досегашните ал. 5 – 7 стават съответно
ал. 6 – 8.
6. Създава се нова ал. 9:
„(9) В 3-дневен срок от постъпване на
заявлението органът по чл. 67 изисква по
служебен път издаването на удостоверение
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс за липса на задължения.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 10“.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и нея
думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 11“.
§ 25. В чл. 70, ал. 3 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 11“.
§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато удостоверението по чл. 69, ал. 9
не е предоставено по служебен път в сроковете по ал. 1, компетентният орган по чл. 67
се произнася с решение в 3-дневен срок от
получаването на удостоверението.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) В разрешението по ал. 1 се посочват:
1. местонахождението на площадката за
третиране на отпадъците;
2. видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, които
ще се третират;
3. дейностите по третиране на отпадъците;
4. за всеки вид разрешена дейност по
третиране на отпадъците – техническите и
всякакви други изисквания, свързани с разглежданата площадка;
5. методите и тех нологии те, кои то се
прилагат за всеки вид разрешена дейност по
третиране на отпадъците;
6. съоръженията и инсталациите, които се
ползват, както и техният капацитет;
7. мерките за безопасност и превантивните
мерки, които се предприемат;
8. мерките за извършване на мониторинг
и наблюдение при необходимост;
9. изискванията за закриване и следексплоатационни грижи при необходимост;
10. категориите ЕЕО, уреди или видовете
батерии и акумулатори съгласно съответните
наредби по чл. 13, ал. 1, когато се извършват
дейности с ИУЕЕО или НУБА;
11. изискване за постигане на висока степен
на енергийна ефективност при оползотворяване на отпадъци за получаване на енергия
в случаите на извършване на дейност по
оползотворяване на отпадъци за получаване
на енергия, обозначена с код R1;
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12. изискване съоръженията за рециклиране
на кораби да отговарят на условията на чл. 13,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 в
случаите, когато е приложимо;
13. условия за извършване на дейностите
по отпадъците.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 27. В чл. 72, ал. 1 след думата „безсрочно“
се поставя запетая и се добавя „а за дейности
по рециклиране на кораби по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1257/2013 – за срок не подълъг от 5 години“.
§ 28. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „документите по чл. 69,
ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „документ по
чл. 69, ал. 1, т. 1“.
2. В ал. 3 думите „документите по чл. 69,
ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „документ по чл. 69,
ал. 1, т. 1“, а след абревиатурата „ОЧЦМ“ се
добавя „ИУМПС и ИУЕЕО“.
3. В ал. 4 думите „ал. 8 – 10“ се заменят
с „ал. 10 – 12“.
4. В ал. 5 думите „чл. 71, ал. 3“ се заменят с „чл. 71, ал. 4“, а думите „както и при
неизпълнение на условията в разрешението“
и запетаята пред тях се заличават.
§ 29. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се отменя;
б) в т. 5 думите „не е вписана в разрешението или“ се заличават;
в) точка 8 се изменя така:
„8. не е предоставена продължена или подновена банкова гаранция в срока по чл. 69,
ал. 7.“
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. се извършват дейности с ОЧЦМ без
документи за произход по чл. 39, ал. 4 и/или
без писмен договор за предаването им, или
тези документи съдържат неверни сведения.“
§ 30. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. (1) При издаване на решение по
чл. 72, ал. 3, т. 2 или по чл. 73, ал. 1, т. 3 за
изключване на площадка от разрешението,
освен когато е налице някое от основанията
по чл. 69, ал. 4, банковата гаранция, съответно
банковата гаранция за съответната площадка,
се освобождава в 14-дневен срок след изтичането на 60-дневния срок по чл. 69, ал. 7.
(2) При издаването на решение по чл. 71,
ал. 4 или по чл. 73, ал. 5 за отказ от допълване
на разрешението с нова площадка банковата гаранция, съответно банковата гаранция
за съответната площадка, се освобождава в
14-дневен срок.
(3) Когато с влязло в сила съдебно решение
актът по чл. 75, ал. 1 или 2 бъде отменен, сумата по усвоената банкова гаранция се връща
в 14-дневен срок.“
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§ 31. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
„3. заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен
с документ за собственост;“
в) създава се т. 5:
„5. документ за местоположението на площадката/площадките:
а) за площадките по чл. 38, ал. 1 – оригинал или заверено от компетентен орган
копие – извадка от влязъл в сила устройствен
план или от друг удостоверителен документ,
доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1;
б) за всички останали площадки – оригинал или заверено от компетентен орган
копие – извадка от влязъл в сила подробен
устройствен план, освен в случаите, когато
площадката отговаря на изискванията на
чл. 38, ал. 1.“
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) В тридневен срок от постъпване на
заявлението компетентният орган по ал. 5
изиск ва по сл у жебен п ът изда ва нет о на
удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за липса
на задължения.“
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
5. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „по ал. 5“ се заличават.
6. Създава се нова ал. 11:
„(11) Когато удостоверението по ал. 7 не
е предоставено по служебен път в срока по
ал. 10, регистрацията се извършва в 3-дневен
срок от получаването му.“
7. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея,
в текста преди т. 1 думите „ал. 9“ се заменят
с „ал. 10 или 11“.
8. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 12“.
§ 32. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 2 и 4“ се заменят с
„т. 4“.
2. В ал. 2 думите „а в случаите по чл. 78,
ал. 3, т. 1, 2 и 7 заявлението се подава в едномесечен срок от настъпването на промяната“
се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Правата по издадените регистрационни
документи или по откритата процедура по издаването им не може да се прехвърлят и/или
преотстъпват. В случаите на правоприемство
правата по регистрациония документ преминават върху правоприемника след писмено
уведомяване на компетентния орган, който
отразява служебно промяната чрез издаване
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на решение за изменение на регистрационния
документ в срок 14 дни от датата на уведомяване за промяната.“
§ 33. Създава се чл. 80а:
„Чл. 80а. (1) Лицата, извършващи дейност
като производител съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие
с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/
ЕО, подават до изпълнителния директор на
ИАОС заявление на хартиен и на технически
носител или по електронен път за вписване
в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 10, в което
посочват:
1. единен идентификационен код, наименование, седалище и адрес на управление,
лице за контакт и адрес за кореспонденция;
2. вид, код и наименование на отпадъците,
които се използват като входящ материал в
дейност за оползотворяване;
3. акта, в съответствие с който производителят работи.
(2) Към заявлението по ал. 1 се представя
доказателство за наличието на система за
управление по смисъла на актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с
чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО.
(3) При нередовности в представените
документи по ал. 1 или 2 изпълнителният директор на ИАОС в 15-дневен срок уведомява
писмено лицето за това и определя срок за
отстраняването им.
(4) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на
нередовностите по а л. 3 изпълнителни ят
директор на ИАОС или оправомощено от
него длъжностно лице вписва заявителя в
регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 10.“
§ 34. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 2 се отменя;
б) създава се т. 11:
„11. декларация за достоверност на данните
по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.“
2. В ал. 5 думите „т. 1 – 5“ се заменят с
„т. 1, 3, 4, 5“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) В тридневен срок от постъпване на
заявлението компетентният орган изисква по
служебен път издаването на удостоверение
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс за липса на задължения.“
§ 35. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е безусловна и
неотменяема и се издава от банка по смисъла
на чл. 2 от Закона за кредитните институции,
в чийто лиценз са включени дейностите по
чл. 2, ал. 2, т. 7 от Закона за кредитните
институции.“
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2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Банковата гаранция по ал. 1 е с период
на действие до 31 юли на годината, следваща годината на издаването є, и се продължава
или подновява не по-късно от три месеца
преди тази дата всяка следваща година.“
3. Създава се ал. 10:
„(10) В едномесечен срок след усвояването
на банковата гаранция по ал. 3, т. 3 организацията по оползотворяване или лицето, което
изпълнява задълженията си индивидуално,
представя подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1.“
§ 36. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато удостоверението по чл. 81, ал. 7
не е предоставено по служебен път в срока по
ал. 1, решението по ал. 1 се издава в тридневен
срок от получаването на удостоверението.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 37. В чл. 88, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 38. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В тридневен срок от постъпване на
заявлението компетентният орган изисква по
служебен път издаването на удостоверение
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс за липса на задължения.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
т. 1 се отменя.
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Когато удостоверението по чл. 81, ал. 7
не е представено по служебен път в срока по
ал. 5, решението по ал. 5 се издава в 3-дневен
срок от получаване на удостоверението.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 39. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „за промени, които се отразяват
в разрешението по чл. 81“.
2. В ал. 5 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 40. В чл. 91, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „не е изпълнено предписание на компетентните органи във връзка
с воденето на отчетност на отпадъците в съответствие с изискванията на този закон или
наредбите по чл. 48, ал. 1 или чл. 13, ал. 1
или“ се заличават.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. не е предоставена продължена или
подновена банкова гаранция в тримесечния
срок по чл. 82, ал. 4;
8. не е подадено заявление в случаите по
чл. 90, ал. 1.“
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§ 41. В чл. 102, ал. 1 думите „чл. 71, ал. 3“
се заменят с „чл. 71, ал. 4“.
§ 42. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Компетентният орган по ал. 2 води
регистър на издадените съгласно Регламент
(ЕО) № 1013/2006 нотификации за превоз на
отпадъци от, за и през територията на Репуб
лика България, в т. ч. внос или износ от или
към трети страни.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Компетентият орган по ал. 2 изготвя
план за инспекции в съответствие с изискванията на чл. 1, параграф 3, буква „б“ от
Регламент (ЕС) № 660/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006
относно превози на отпадъци, наричан понататък „Регламент (ЕС) № 660/2014“.“
§ 43. В чл. 103 думите „представя на компетентния орган по чл. 95, ал. 2 годишна
справка-декларация“ се заменят с „представя
годишна справка-декларация по реда на наредбата по чл. 48, ал. 1“.
§ 44. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „който ще се търгува“ се
заменят със „с който ще извършва дейност
като търговец или брокер“;
б) създава се т. 3:
„3. декларация от заявителя, че не е свързано
лице с лице, на което е отказано вписване в
регистъра, или с лице, на което е прекратена
регистрацията преди изтичането на една година от влизането в сила на решението за
отказ или прекратяване на регистрацията.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Редът и начинът за промяна на обстоятелствата в публичния регистър по чл. 45,
ал. 1, т. 6 се определят в наредбата по чл. 48,
ал. 1.“
§ 45. В чл. 107, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. когато с влязло в сила наказателно
постановление е установено, че е извършвана
дейност като търговец или брокер с отпадък,
който не е вписан в регистъра по чл. 45,
ал. 1, т. 6;
6. когато се установи, че лицето е декларирало неверни обстоятелства в декларацията
си по чл. 104, ал. 1, т. 3.“
§ 46. Създава се чл. 113а:
„Чл. 113а. Директорът на РИОСВ, изпъл
нителният директор на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ или оправомощени
от тях длъжностни лица осъществяват контрол
върху съоръженията за рециклиране на кораби по Регламент (ЕС) № 1257/2013 съгласно
своите правомощия.“
§ 47. Създава се чл. 116а:
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„Чл. 116а. (1) Министърът на вътрешните
работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
директорът на Агенция „Митници“ предоставят при поискване от компетентния орган
по чл. 95, ал. 2 информация в съответствие
с чл. 1, параграф 3, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 660/2014, необходима за изготвяне на
плана за инспекции по чл. 95, ал. 4.
(2) За осъществяване на координиран контрол по спазване на изискванията на Регламент
(ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци
директорът на Агенция „Митници“, изпълнителният директор на Националната агенция
за приходите и председателят на Националния статистически институт предоставят при
поискване от министъра на околната среда и
водите или от оправомощено от него длъжностно лице информация относно превози на
отпадъци, в т. ч. относно вида на отпадъците,
местоназначението или произхода им, както
и относно лицата, осъществили превоз, в т.ч.
внос или износ на отпадъци.“
§ 48. В чл. 119, ал. 1 числото „114“ се заменя със „115“.
§ 49. В чл. 133 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране
на отпадъци.“
2. В ал. 3:
а) в т. 3 след абревиатурата „ОЧЦМ“ се
поставя запетая и се добавя „ИУЕЕО, НУБА
и/или ИУМПС“;
б) създава се т. 5:
„5. получава плащане в брой за предадени
ОЧЦМ, когато общата стойност на сделките
през съответната календарна година надвишава 100 лв.“
§ 50. В чл. 135, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „или по чл. 59,
ал. 1“.
2. В т. 3 накрая се добавя „или по чл. 59,
ал. 1“.
§ 51. В чл. 136, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 след думата „отпадъци“ се добавя
„или извършва рециклиране на кораби по
смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013“.
2. В т. 4 след думите „т. 1“ се добавя „и/
или в регистрационния документ по чл. 35,
ал. 3 и 5“.
3. Създават се т. 16 и 17:
„16. извършва дейност с отпадъци като
търговец или брокер без регистрация или без
съответния документ по чл. 35;
17. извършва дейности по рециклиране на
кораби в нарушение на изискванията на чл. 7
и 13 на Регламент (ЕС) № 1257/2013.“
§ 52. В чл. 143, ал. 3 т. 3 се изменя така:
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„3. предлага без заплащане на крайните
потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона и предлага и/
или продава на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване, за които не е
заплатена продуктова такса по чл. 59, ал. 7.“
§ 53. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „извършва продажба на“
се заменят с „предава“;
б) в т. 4 думата „непосредствено“ се заличава, а думата „експедиране“ се заменя с
„предаване“;
в) в т. 11 след думите „ал. 4“ се добавя „и 5“;
г) точка 12 се изменя така:
„12. предава декларация за съответствие с
невярно съдържание в нарушение на изискванията на актовете на Европейската комисия,
приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от
Директива 2008/98/ЕО;“
д) точка 13 се изменя така:
„13. не осигури достъп на компетентния
орган по чл. 5, ал. 4 до системата по чл. 80а,
ал. 2;“
е) създава се т. 14:
„14. не е вписано в регистъра по чл. 45,
ал. 1, т. 10;“
ж) създава се т. 15:
„15. не е изпълнило условие в решението
по чл. 4, ал. 2.“
2. В ал. 2 числото „30 000“ се заменя с
„15 000“, а числото „100 000“ се заменя с „50 000“.
3. В ал. 3 числото „60 000“ се заменя с
„30 000“, а числото „200 000“ се заменя със
„100 000“.
§ 54. В чл. 146 се създава т. 3:
„3. не постигне целите за влагане на рециклирани строителни материали съгласно
изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4.“
§ 55. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „по чл. 45, ал. 1, т. 2 – 5 и 8“
се заменят с „по чл. 45, ал, 1, т. 2 – 5, 8 и 10“;
б) в т. 2 думите „по чл. 45, ал. 1, т. 2 – 5 и 8“
се заменят с „по чл. 45, ал. 1, т. 2 – 5, 8 и 10“.
2. В ал. 2, т. 3 думите „маркирани с обозначения за идентичност на материалите,
от които са произведени“ се заменят с „в
съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 13, ал. 1“.
§ 56. В чл. 148, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 57. В чл. 149, ал. 3 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“.
§ 58. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по чл. 133, ал. 1, т. 1 – 3
и 5 и ал. 2, чл. 134, ал. 1 и 2 и чл. 146 се установяват с акт на директора на РИОСВ или
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на оправомощени от него длъжностни лица,
както и от длъжностни лица, оправомощени
от кмета на съответната община, а нарушения
по чл. 133, ал. 1, т. 4, 6 и 7 се установяват с
акт на длъжностни лица, оправомощени от
кмета на съответната община.“
2 . В а л. 2 д у м и т е „по ч л. 133, а л. 4,
чл. 135 – 138, 140, 141, 143, 144, чл. 147, ал. 1,
чл. 149, чл. 151, ал. 1 – 4 и чл. 152 – 154“ се
заменят с „по чл. 133, ал. 4, чл. 135 – 138,
140 – 144, ч л. 147, а л. 1, ч л. 149, ч л. 151,
ал. 1 – 4 и чл. 152 – 156“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Наказателните постановления по ал. 1
и 2 се издават от директора на РИОСВ, както
и от кмета на общината или от оправомощени
от него длъжностни лица в случаите по ал. 1.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Наказателните постановления по ал. 3
се издават от министъра на околната среда и
водите или от оправомощени от него длъжностни лица.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Нарушенията по чл. 136, ал. 2, т. 3,
16 и 17 се установяват с акт на органите на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или на оправомощени от директора на
РИОСВ длъжностни лица, а наказателните
постановления се издават от директора на
РИОСВ.“
§ 59. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 5 думите „всяко физическо“ се заменят с „едноличен търговец“;
б) създава се т. 37а:
„37а. „Рециклиране на кораби“ е дейност
по пълно или частично разглобяване на кораби за скрап в съоръжение за рециклиране
на кораби с цел оползотворяване на елементи
и материали за преработване, подготовка за
повторна употреба и повторна употреба при
едновременно осигуряване управлението на
опасни и други материали, като тази дейност включва свързани с нея операции, като
складиране и третиране на компоненти и
материали на място, но не включва тяхната
допълнителна преработка или обезвреждане
в отделни съоръжения.“;
в) в т. 45 думите „всяко физическо“ се
заменят с „едноличен търговец“;
г) създават се т. 47 и 48:
„47. „Национална информационна система
„Отпадъци“ (НИСО)“ е централизирана система на Изпълнителната агенция по околна
среда за водене и подаване по електронен
път на документи, изискващи се по този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
48. „Пластмасови торбички за пазаруване“ са торбички за пазаруване, включително
разградимите при окисляване, със или без
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дръжка, произведени от пластмаса, които се
предлагат на потребителите на мястото на
продажба на стоките или продуктите.“
2. В § 2 се създава т. 13:
„13. Директива (ЕС) 2015/1127 на Комисията
от 10 юли 2015 г. за изменение на приложение II
към Директива 2008/98/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно отпадъците
и за отмяна на определени директиви (OB,
L 184/13 от 11 юли 2015 г.) и Поправка на
Директива (ЕС) 2015/1127 на Комисията от
10 юли 2015 г. за изменение на приложение II
към Директива 2008/98/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно отпадъците
и за отмяна на определени директиви (OB, L
297/9 от 13 ноември 2015).“
§ 60. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 16 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Целите по чл. 32, ал. 1 се прилагат, както
следва:“.
2. Параграф 22 се изменя така:
„§ 22. Подаването на заявления и документи
по електронен път се прилага след въвеждане
в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната
обработка в съответствие с изискванията на
Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 61. В приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби бележката (*) се
изменя така:
„(*) Това включва инсталации за изгаряне,
предназначени за преработка на твърди битови
отпадъци, единствено когато тяхната енергийна ефективност е равна или по-висока от:
1. 0,60 за инсталациите, които са в експлоатация и са получили разрешение съгласно
приложимото общностно законодателство
преди 1 януари 2009 г.;
2. 0,65 за инсталации, получили разрешение
след 31 декември 2008 г., като се използва
следната формула:
Енергийна ефективност = CCF × (Ер – (Ef+
Ei)/(0,97 × (Ew + Ef), където:
CCF е корекционен коефициент за климатичните условия, изчислен и закръглен до
третия десетичен знак, въз основа на следната
формула:
а) CCF за инсталациите, които са влезли
в експлоатация и са получили разрешение
съгласно действащото законодателство на ЕС
преди 1 септември 2015 г.
CCF = 1, ако HDD1>= 3350
CCF = 1,25, ако HDD <= 2150
CCF = – (0,25/1200) × HDD + 1,698, ако
2150 < HDD < 3350
б) CCF за инсталациите, които са получили разрешение след 31 август 2015 г., както и
за инсталациите по буква „а“ в периода след
31 декември 2029 г.
CCF = 1, ако HDD >= 3350
CCF = 1,12, ако HDD <= 2150
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CCF = – (0,12/1200) × HDD + 1,335, ако
2150 < HDD < 3350
Ер е годишното производство на енергия
под формата на топлина или електричество.
Изчислява се, като енергията под формата на
електричество се умножава по 2,6, а енергията под формата на топлина, произведена за
търговска употреба, се умножава по 1,1 (GJ/
годишно).
Ef е годишното количество енергия, вложена в системата от горива, участващи в
производството на пара (GJ/годишно).
Ew е годишното количество енергия, съдържаща се в третираните отпадъци, изчислено
въз основа на нетната топлинна стойност на
изгаряне на отпадъците (GJ/годишно).
Ei е годишният внос на енергия, като се
изключват Ew и Ef (GJ/годишно).
0,97 е коефициент на загубите на енергия,
дължащи се на дънната пепел и излъчването.
(Така получената стойност на CCF се закръглява до третия десетичен знак.)
Забележка (1). Стойността на HDD (отоплителните денградуси) следва да е средноаритметичната стойност на годишните стойности
на HDD за м ястото, където е разположена
инсталацията за изгаряне, изчислена за период
от 20 последователни години преди годината,
за която се изчислява CCF. За изчисляването
на стойностите на HDD следва да се използва
следният метод, възприет от Евростат: HDD е
равно на (18 °С – Tm) × d, ако Тт е по-ниска или
равна на 15 °С (прагова стойност за включване
на отопление), и е равно на нула, ако Тт е повисока от 15 °С, където Тт е средноаритметичната
температура на външния въздух (Tmin + Tmax)/2
за период от d дни. Изчисленията се извършват на еднодневна база (d=1) и се сумират за
период – до една година.
Тази формула се прилага в съответствие с
референтния документ за най-добрите налични
техники за изгаряне на отпадъци.“

§ 62. Приложение № 3 към § 1, т. 12 от
допълнителните разпоредби се изменя така:

„Приложение № 3
към § 1, т. 12
от допълнителните разпоредби
СВОЙСТВА, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ОТПАДЪЦИТЕ К АТО ОПАСНИ
HP 1 „Експлозивни“: отпадъци, които са в
състояние чрез химична реакция да образуват
газ с такава температура и налягане и с такава
скорост, че да причини вреда на обкръжаващата
среда. Тук влизат пиротехнически отпадъци, отпадъците от експлозивни органични пероксиди
и експлозивните самоактивиращи се отпадъци.
Когато дадени отпадъци съдържат едно или
повече вещества, класифицирани съгласно един
от кодовете за клас и категория на опасност
и кодовете на предупрежденията за опасност,
посочени в таблица 1, отпадъците се оценяват
за HP 1, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно методите за изпитване.
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Когато наличието на вещество, смес или изделие
показва, че отпадъците са експлозивни, те се
класифицират като опасни със свойство HP 1:
Таблица 1: Код/кодове за клас и категория
на опасност и код/кодове на предупрежденията
за опасност за класификацията на отпадъците
като опасни със свойство HP 1:
Код /кодове за к лас Код /кодове на п р ед уи к ат ег ори я на
п р еж ден и я т а за опас опасно с т
но с т
Unst. Ex pl.

Н200

Ex pl. 1.1

Н 2 01

Ex p). 1.2

Н 2 02

Ex pl. 1.3

Н 2 03

Ex pl. 1.4

Н204

Self-react. A

Н240

Org. Perox. A
Self-react. В

Н 2 41

Org. Perox. В
HP 2 „Оксидиращи“: отпадъци, които могат,
обикновено чрез отделяне на кислород, да причинят запалването на други материали или да
спомогнат за това.
Когато дадени отпадъци съдържат едно или
повече вещества, класифицирани съгласно един
от кодовете за клас и категория на опасност и
кодовете на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 2, отпадъците се оценяват за
HP 2, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно методите за изпитване. Когато
наличието на вещество показва, че отпадъците
са оксидиращи, те се класифицират като опасни
със свойство HP 2.
Таблица 2: Код/кодове за клас и категория
на опасност и код/кодове на предупрежденията
за опасност за класификацията на отпадъците
като опасни със свойство HP 2:
Код/кодове за клас
и категория на опасност
Ох. Gas 1
Ох. Liq. 1
Н271
Ох. Sol. 1
Код/кодове за клас и
категория на опасност
Ох. Liq. 2, Ох. Liq. 3

Код/кодове на предупрежденията за опасност
Н270

Код/кодове на предупрежденията за опасност
Н272

Ох. Sol. 2, Ох. Sol. 3
HP 3 „Запалими“:
1. запалими течни отпадъци: течни отпадъци
с пламна точка под 60 °С или отпадъчен газьол,
дизелово и леко гориво за отопление, чиято
пламна точка е >55 °С и <75 °С;
2. запалими пирофорни течни и твърди отпадъци: твърди или течни отпадъци, които дори в
малки количества са способни да се запалят в
рамките на пет минути след контакт с въздуха;
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3. запалими твърди отпадъци: твърди отпадъци,
които са лесно запалими или при триене могат
да причинят пожар или да спомогнат за това;
4. запалими газообразни отпадъци: газообразни отпадъци, които са запалими във въздушна
среда при 20 °С и стандартно налягане 101,3 kРа;
5. отпадъци, реагиращи с вода: отпадъци, от
които при контакт с вода се отделят запалими
газове в опасни количества;
6. други запалими отпадъци: запалими аерозоли, запалими самозагряващи се отпадъци,
запалими органични пероксиди и запалими
самоактивиращи се отпадъци.
Когато дадени отпадъци съдържат едно или
повече вещества, класифицирани съгласно един
от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за опасност,
посочени в таблица 3, отпадъците се оценяват,
когато това е целесъобразно и пропорционално,
съгласно методите за изпитване. Когато наличието на дадено вещество показва, че отпадъците
са запалими, те се класифицират като опасни
със свойство HP 3.
Таблица 3: Код/кодове за клас и категория
на опасност и код/кодове на предупрежденията
за опасност за съставките на отпадъците за
класификацията на отпадъците като опасни със
свойство HP 3:
Код/кодове за клас и категория на опасност

Код/кодове на
предупрежденията за опасност

Flam. Gas 1

Н220

Flam. Gas 2

Н221

Aerosol 1

Н222

Aerosol 2

Н223

Flam. Liq. 1

Н224

Flam. Liq. 2

Н225

Flam. Liq. 3

Н226

Flam. Sol. 1

Н228

Flam. Sol. 2
Код/кодове за клас и категория на опасност
Self-react. CD

Код/кодове на
предупрежденията за опасност
Н242

Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1

Н250

Pyr. Sol. 1
Self-heat. 1

Н251

Self-heat. 2

Н252

Water-react. 1

Н260

Water-react. 2 Water-react. 3

Н261

HP 4 „Дразнещи – дразнене на кожата и
увреждане на очите“ отпадъци, които при контакт могат да причинят дразнене на кожата или
увреждане на очите.
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Когато дадени отпадъци съдържат едно или
повече вещества в концентрации над граничната
стойност, които са класифицирани съгласно един
от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за опасност,
и е превишена или достигната една или няколко
от следните пределни концентрации, отпадъците
се класифицират като опасни със свойство HP 4.
При разглеждането за оценка за Skin corr.
(„Корозия на кожата“) 1А (Н314), Skin irrit.
(„Дразнене на кожата“) 2 (Н315), Eye dam.
(„Сериозно увреждане на очите“) 1 (Н318) и Eye
irrit. („Дразнене на очите“) 2 (Н319) граничната
стойност е 1 %.
Когато сумарната концентрация на всички вещества, класифицирани като Skin corr. 1А (Н314),
превишава или е равна на 1 %, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 4.
Когато сумарната концентрация на всички
вещества, класифицирани като Н318, превишава
или е равна на 10 %, отпадъците се класифицират
като опасни със свойство HP 4.
Когато сумарната концентрация на всички
вещества, класифицирани като Н315 и Н319,
превишава или е равна на 20 %, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 4.
Трябва да се отбележи, че отпадъци, съдържащи вещества, класифицирани като Н314 (Skin corr.
1A, 1В или 1С), в количества, превишаващи или
равни на 5 %, се класифицират като опасни със
свойство HP 8. HP 4 не се прилага в случаите,
когато отпадъците са класифицирани като HP 8.
HP 5 „Специфична токсичност за определени
органи (STOT)/Опасност при вдишване“: отпа
дъци, които могат да причинят специфична токсичност за определени органи при еднократна или
многократна експозиция или които причиняват
остри токсични ефекти след вдишване.
Когато дадени отпадъци съдържат едно или
повече вещества, класифицирани съгласно един
или няколко от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията
за опасност, посочени в таблица 4, и е превишена
или е достигната една или няколко от пределните концентрации в таблица 4, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 5.
Когато дадени отпадъци съдържат вещества,
класифицирани като STOT, ако концентрацията
на едно от тези вещества е равна на пределната
концентрация или я превишава, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 5.
Когато дадени отпадъци съдържат едно или
повече вещества, класифицирани като Asp. Тох.
(„Токсично при вдишване“) 1, и сумарната концентрация на тези вещества превишава или е
равна на пределната концентрация, отпадъците
се класифицират като опасни със свойство HP 5
само когато общият кинематичен вискозитет
(при 40 °С) не превишава 20,5 mm 2/s (').
(1) Кинематичният вискозитет се определя
единствено за течности.
Таблица 4: Код/кодове за клас и категория на
опасност и код/кодове на предупрежденията за
опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията
на отпадъците като опасни със свойство HP 5:
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Код/кодове за
клас и категория на опасност

Код/кодове на
предупрежденията за опасност

Пределна
концентрация

STOT SE 1

Н370

1 %

STOT SE 2

Н371

10 %

STOT SE 3

Н335

20 %

STOT RE 1

H372

1 %

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %

HP 6 „Остра токсичност“: отпадъци, които
могат да причинят остри токсични ефекти след
приемане през устата или кожата, или чрез
вдишване.
Когато сумарната концентрация на всички
съдържащи се в дадени отпадъци вещества, класифицирани съгласно код за клас и категория на
остра токсична опасност и код на предупреждение за опасност, дадени в таблица 5, надхвърля
или е равна на праговата стойност, посочена в
същата таблица, отпадъците се класифицират
като опасни със свойство HP 6. Когато дадени
отпадъци съдържат повече от едно вещество,
класифицирано като остро токсично, сумиране
на концентрациите се изисква само за веществата
от същата категория на опасност.
При разглеждането за оценка се прилагат
следните гранични стойности:
1. за Acute Tox. („Остра токсичност“) 1, 2 или
3 (Н300, Н310, НЗЗО, Н301, Н311, Н331): 0,1 %;
2. за Acute Tox. 4 (Н302, Н312, Н332): 1 %.
Таблица 5: Код/кодове за клас и категория на
опасност и код/кодове на предупрежденията за
опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията
на отпадъците като опасни със свойство HP 6
Код/кодове за клас и Код/кодове Пределна
категория на опасност на предуконценпреждения- трация
та за опасност
Acute Tox. l (Oral)

Н300

0,1 %

Acute Tox. 2 (Oral)

НЗОО

0,25 %

Acute Tox. 3 (Oral)

Н301

5 %

Acute Tox. 4 (Oral)

Н302

25 %

Acute Tox. l (Dermal)

Н310

0,25 %

Acute Tox. 2 (Dermal)

Н310

2,5 %

Acute Tox. 3 (Dermal)

НЗП

15 %

Acute Tox. 4 (Dermal)

Н312

55 %

Acute Tox. 1 (Inhal.)

НЗЗО

0,1 %

Acute Tox. 2 (Inhal.)

H330

0,5 %

Acute Tox. 3 (Inhal.)

H331

3,5 %

Acute Tox. 4 (Inhal.)

H332

22,5 %

HP 7 „Канцерогенни“: отпадъци, които причиняват рак или повишават заболеваемостта
от него.
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Когато дадени отпадъци съдържат вещество,
класифицирано съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове
на предупрежденията за опасност, и за него е
превишена или е достигната една от следните
пределни концентрации, посочени в таблица 6,
отпадъците се класифицират като опасни със
свойство HP 7. Когато дадени отпадъци съдържат
повече от едно вещество, класифицирано като
канцерогенно, ако концентрацията на едно от
тези вещества е равна на пределната стойност
или я превишава, отпадъците се класифицират
като опасни със свойство HP 7.
Таблица 6: Код/кодове за клас и категория на
опасност и код/кодове на предупрежденията за
опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията
на отпадъците като опасни със свойство HP 7
Код/кодове за
Код/кодоклас и категория ве на прена опасност
дупрежденията за
опасност
Care. 1А

Пределна концентрация

Н350

0,1 %

Н351

1,0 %

Care. IB
Care. 2

HP 8 „Корозивни“: отпадъци, които при
контакт могат да причинят корозия на кожата.
Когато дадени отпадъци съдържат едно или
няколко вещества, класифицирани като Skin corr.
(„Корозивни за кожата“) 1А, 1В или 1С (Н314) и
тяхната сумарна концентрация превишава или е
равна на 5 %, отпадъците се класифицират като
опасни със свойство HP 8.
При разглеждането за оценка за Skin corr.
1А, 1В и 1С (Н314) граничната стойност е 1,0 %.
HP 9 „Инфекциозни“: отпадъци, съдържащи
ж изнеспособни м ик роорга низм и и ли т ех ни
токсини, които са известни, или за които има
основание да се счита, че причиняват болести
при хората или при други живи организми.
Присъждането на HP 9 се оценява съгласно
правилата, установени в референтни документи
или нормативни актове в държавите членки.
HP 10 „Токсични за репродукцията“: отпадъци,
които оказват вредно въздействие върху половата
функция и оплодителната способност на мъжете
и жените, както и токсичност за развитието на
потомството.
Когато дадени отпадъци съдържат вещество,
класифицирано съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове
на предупрежденията за опасност, и за него е
превишена или е достигната една от пределните концентрации, посочени по-долу в таблица
7, отпадъците се класифицират като опасни
със свойство HP 10. Когато дадени отпадъци
съдържат повече от едно вещество, класифицирано като токсично за репродукцията, ако
концентрацията на едно от тези вещества е
равна на пределната стойност или я превишава,
отпадъците се класифицират като опасни със
свойство HP 10.
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Таблица 7: Код/кодове за клас и категория на
опасност и код/кодове на предупрежденията за
опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията
на отпадъците като опасни със свойство HP 10
Код/кодове за Код/кодове
клас и категона предурия на опас- прежденията
ност
за опасност
Repr. 1А

Пределна концентрация

Н360

0,3 %

Н361

3,0 %

Repr. IB
Repr. 2

HP 11 „Мутагенни“: отпадъци, които могат
да причинят мутация, т.е. постоянна промяна
в количеството или структурата на генетичния
материал в дадена клетка.
Когато дадени отпадъци съдържат вещество,
класифицирано съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове
на предупрежденията за опасност, и за него е
превишена или е достигната една от следните
пределни концентрации, посочени в таблица 8,
отпадъците се класифицират като опасни със
свойство HP 11. Когато дадени отпадъци съдържат
повече от едно вещество, класифицирано като
мутагенно, ако концентрацията на едно от тези
вещества е равна на пределната стойност или я
превишава, отпадъците се класифицират като
опасни със свойство HP 11.
Таблица 8: Код/кодове за клас и категория на
опасност и код/кодове на предупрежденията за
опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията
на отпадъците като опасни със свойство HP 11
Код/кодове за
Код/кодове
клас и категория
на предуна опасност
прежденията
за опасност
Muta. 1А

Пределна
концентрация

Н340

0,1 %

Н341

1,0 %

Muta. IB
Muta. 2

HP 12 „Отделящи силно токсичен газ“: отпадъци, които отделят силно токсични газове (Acute
Tox. 1, 2 или 3) при контакт с вода или течност.
Когато дадени отпадъци съдържат вещество,
за което се отнася един от следните допълнителни класове на опасност EUH029, EUH031 и
EUH032, те се класифицират като опасни със
свойство HP 12 в съответствие с процедурите
или насоките за изпитване.
HP 13 „Сензибилизиращи“: отпадъци, съдържащи едно или повече вещества, за които е
известно, че причиняват сенсибилизиращо въздействие върху кожата или дихателните органи.
Когато дадени отпадъци съдържат вещество,
класифицирано като сенсибилизиращо, за което
се отнася един от кодовете на предупрежденията
за опасност Н317 или Н334, и концентрацията на
отделно такова вещество е равна на пределната
стойност от 10 % или я превишава, отпадъците
се класифицират като опасни със свойство HP 13.
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HP 14 „Токсични за околната среда“: отпадъци, които представляват или могат да представ
ляват непосредствени или проявяващи се след
време рискове за един или повече компоненти
на околната среда.
HP 15 „Пораждащи друго вещество“: отпадъци, способни да проявят някое от изброените
по-горе опасни свойства, което не се показва
пряко от отпадъците в първонача лното им
състояние.
Когато дадени отпадъци съдържат едно или
няколко вещества, за които се отнася едно от
предупрежденията за опасност или допълнителни опасности, показани в таблица 9, отпадъците
се класифицират като опасни със свойство HP
15, освен когато отпадъците са в такава форма,
че при никакви обстоятелства няма да проявят
експ лозивни и ли по тенц иа лно експ лозивни
свойства.
Таблица 9: Предупреждения за опасност и
допълнителни опасности за съставките на отпадъците за класификацията на отпадъците като
опасни със свойство HP 15
Предупреждение/предупреждения за опасност/допълнителна/допълнителни опасност/
опасности
Може да предизвика масова експлозия при пожар

Н205

Експлозивно в
сухо състояние

EUH001

Може да образува
експлозивни пероксиди

EUH019

Риск от експлозия при нагряване в затворено
пространство

EUH044

Освен това държавите членки могат да характеризират дадени отпадъци като опасни със
свойство HP 15 въз основа на други приложими
критерии, като например оценка на инфилтрата.
Забележка:
Присъждането HP 14 за опасно свойство се
извършва въз основа на критериите, определени
в приложение VI към Директива 67/548/ЕО на
Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на
законовите, подзаконовите и административните
разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества.
Методи за изпитване:
Методите, които трябва да се използват,
са описани в Регламент (ЕО) № 440/2008 на
Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на
методи за изпитване в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH) (OB, L 142/1 от 31 май 2008 г.), както
и в други пояснителни бележки на Европейския
комитет за стандартизация (CEN), или други
международно признати методи и насоки за
изпитване.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 63. В срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон общинският съвет приема решение за изпълнение на изискването
по чл. 24, ал. 4, когато общината участва в
повече от едно регионално сдружение.
§ 64. Неприключилите към влизането в
сила на този закон процедури по издаване и
изменение на разрешения и регистрационни
документи се прекратяват, когато заявените
площадки за дейности с отпадъци не отговарят
на изискванията на чл. 38, ал. 1, а платената
такса се възстановява по искане на заявителя.
§ 65. (1) В 12-месечен срок от влизането
в сила на този закон лицата, притежаващи
разрешение по чл. 67, ал. 1, представят подновена банкова гаранция в размер съгласно
чл. 69, ал. 2.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО
и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в
размер съгласно чл. 69, ал. 2.
(3) При неизпълнение на разпоредбата по
ал. 2 разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето,
извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС,
се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите
с ИУЕЕО и ИУМПС.
(4) Представените до влизане в сила на
този закон банкови гаранции по чл. 82, ал. 1
се продължават или се подновяват не по-късно
от един месец преди изтичане на срока на
действие на банковата гаранция в съответствие
с изискванията на чл. 82, ал. 4.
(5) При непредставяне на продължена или
на подновена банкова гаранция в срока по
ал. 4 се прилага чл. 91, ал. 1, т. 7.
(6) В 14-дневен срок от представянето на
банкова гаранция по ал. 1 и 4 оригиналът на
старата гаранция се връща заедно с писмо за
освобождаването є.
§ 66. (1) В 24-месечен срок от влизането
в сила на този закон лицата, притежаващи
разрешение или регистрационен документ за
дейностите с отпадъци от хартия и картон,
пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки,
привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление
за тяхното изменение и/или допълнение до
компетентния орган, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно
по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган
се произнася по реда и в сроковете по глава
пета, раздел I, съответно раздел II.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване
на дейностите с отпадъци от хартия и картон,
пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки
отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1, когато площадката/
площадките не отговарят на изискванията
на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление,
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разрешението, съответно регистрационният
документ, запазват действието си в срок до
24 месеца от влизането в сила на този закон.
(4) В случаите по ал. 3, когато разрешението
или регистрационният документ включват и
площадка, съответно дейности с отпадъци,
които отговарят на изискванията на чл. 38,
ал. 1, компетентният орган изменя служебно
разрешението, съответно регистрационния
документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които
не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.
(5) В тримесечен срок от изтичането на
срока по ал. 3 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите
мерки за почистване на площадките.
§ 67. Методиката и методите по чл. 31,
ал. 3 се определят с наредбата по чл. 43,
ал. 5 в 12-месечен срок от влизането в сила
на този закон.
§ 68. Параграф 18 влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10450

УКАЗ № 447
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за защита от дискриминация, приет от ХLІІI
Народно събрание на 22 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86
от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от
2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от
2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74 и
103 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 23 и 39 от
2011 г., бр. 38 и 58 от 2012 г., бр. 15 и 68 от
2013 г., бр. 26 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:
„(3) Непряка дискриминация е поставянето
на лице или лица, носители на признак по
чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите
търпят по-малко благоприятно третиране или
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са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални
разпоредба, критерий или практика, освен
ако разпоредбата, критерият или практиката
са обективно оправдани с оглед на законова
цел и средствата за постигане на целта са
подходящи и необходими.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 7 се изменя така:
„7. „Неблагоприятно третиране“ е всеки
акт, действие или бездействие, които водят
до по-малко благоприятно третиране на едно
лице спрямо друго въз основа на признаците
по чл. 4, ал. 1 или могат да поставят лице или
лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, в
особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10453

УКАЗ № 448
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на образованието и науката
и Международната банка за възстановяване
и развитие, приет от ХLІІI Народно събрание
на 22 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на образованието и науката
и Международната банка за възстановяване
и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на образованието и
науката и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 22 август
2016 г. в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10457

УКАЗ № 449
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на земеделието и храните на
Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.), приет от
ХLІІI Народно събрание на 22 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на земеделието и храните
на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие (с регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.)
Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги
меж ду Министерството на земеделието и
храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (с
регистрационен индекс РД 50-127/26.09.2016 г.).
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10456

УКАЗ № 450
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Министерството на туризма на Репуб
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лика България и Световната организация по
туризъм (COT) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации
и модерния туризъм, приет от ХLІІI Народно
събрание на 22 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Министерството на туризма на Република
България и Световната организация по туризъм (COT) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и
модерния туризъм
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Министерството на туризма на
Република България и Световната организация по туризъм (COT) за провеж дането
на Меж ду народен конг рес на световните
цивилизации и модерния туризъм, подписано
в София на 17 август 2016 г. и в Мадрид на
19 август 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10454

УКАЗ № 451
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена
от Република България, представлявана от
министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на
Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във
връзка с Договор за кредит № 27691 в размер
до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и
Българската банка за развитие на 16 август
2016 г., приет от ХLІІI Народно събрание на
22 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
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ЗАКОН

за ратифициране на Гаранция, платима при
първо поискване, предоставена от Република
България, представлявана от министъра на
финансите на Република България (гарант),
от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка
с Договор за кредит № 27691 в размер до
100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г.
Член единствен. Ратифицира Гаранция,
платима при първо поискване, предоставена
от Република България, представлявана от
министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на
Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във
връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до
100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10455

УКАЗ № 452
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Търговския закон, приет от ХLIIІ Народно събрание
на 22 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Търговския
закон (oбн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25
от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от
1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104
от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21,
39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103
и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и
96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31,
39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59,
80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г.,
бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23,
32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г.,
бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г.,
бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22
и 95 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 думите „нотариална заверка на подписите“ се заменят с „нотариално
удостоверяване на подписите и съдържанието,
извършени едновременно“.
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§ 2. В чл. 129, ал. 2 думите „нотариално
заверени подписи на договора и“ се заменят с
„договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени
едновременно“.
§ 3. В чл. 137 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4,
т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя
протокол с нотариално удостоверяване на
подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор
е предвидена писмена форма.
(5) Нищожни са решения на общото съб
рание, приети в нарушение на ал. 4.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 4. В чл. 608 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Предполага се, че търговецът не е в
състояние да изпълни изискуемо задължение
по ал. 1, ако преди подаване на молбата за
откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския
регистър годишните си финансови отчети за
последните три години.
(3) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията.
Спиране на плащанията е налице и когато
длъжникът е платил изцяло или частично
вземания на определени кредитори.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Неплатежоспособността се предполага, ако по изпълнително производство,
образувано за изпълнение на влязъл в сила
акт на кредитора, подал молба по чл. 625,
вземането е останало изцяло или частично
неудовлетворено в рамките на 6 месеца след
получаване на поканата или на съобщението
за доброволно изпълнение.“
§ 5. В чл. 657 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Определението на апелативния съд, с
което се потвърждава определението на съда
по несъстоятелността по ал. 4, т. 2, подлежи на
обжалване пред Върховния касационен съд.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 6. В чл. 661, ал. 2 думите „чл. 657, ал. 6“
се заменят с „чл. 657, ал. 7“.
§ 7. В чл. 668, т. 1 накрая се добавя „както
и кои от кредиторите са свързани лица с длъжника или са били свързани лица с длъжника
през последните три години преди откриване
на производството по данни от търговския
регистър и търговските книги на длъжника“.
§ 8. В глава четиридесет и втора се създава
раздел IIa с чл. 668а и 668б:
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„Раздел IIa
Помощник-синдик
Компетентност
Чл. 668а. (1) Помощник-синдикът може да
извършва определени действия от компетентността на синдика съгласно указанията му и
по реда на чл. 660, ал. 2.
(2) Помощник-синдикът може да подписва
определени документи във връзка с дейността
на синдика, като прибавя към подписа си
добавката „помощник“.
(3) За вредите от виновно неизпълнение на
задълженията на помощник-синдика синдикът
отговаря солидарно с него.
(4) Отношенията между синдика и помощник-синдика се уреждат с договор.
(5) Доколкото липсват особени правила за
помощник-синдика, се прилагат правилата
за синдика.
Изисквания
Чл. 668б. (1) Помощник-синдикът е физическо лице, което отговаря на условията по
чл. 655, ал. 2, т. 1 – 6 и т. 8 с изключение на
изискването за стаж по специалността, който
е не по-малък от две години.
(2) За придобиване на квалификация за
помощник-синдик се полага изпит по ред,
определен с наредбата по чл. 655а, ал. 1.
(3) Министърът на правосъдието издава
заповед за включване на лицето, придобило
квалификация за помощник-синдик, в списъка
по чл. 655, ал. 2, т. 7.“
§ 9. В чл. 669 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Не се провежда първо събрание на
кредиторите, ако:
1. длъжникът преди подаване на молбата
за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване годишните
си финансови отчети в търговския регистър
за последните три години;
2. длъжникът не изпълни задълженията
си по чл. 640 и не предостави на временния
синдик търговските си книги или ако търговските му книги са водени явно нередовно.
(4) В случаите по ал. 3 назначеният от съда
временен синдик изпълнява правомощията
си до избирането на постоянен синдик от
събранието на кредиторите след одобряване
на списъка по чл. 692 от съда.“
§ 10. В чл. 670, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В досегашния текст накрая се добавя
„като не се вземат предвид гласовете на:“.
2. Създават се т. 1 и 2:
„1. кредиторите, които са свързани лица
с длъжника или са били свързани лица с
длъжника през последните три години преди
откриване на производството по несъстоятелност;
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2. кредиторите, които са придобили вземания от свързани лица с длъжника през
последните три години преди откриване на
производството по несъстоятелност.“
§ 11. Член 694 се изменя така:
„Предявяване на установителни искове
Чл. 694. (1) Длъжникът може да предяви
иск за установяване несъществуването на:
1. прието вземане, ако е направил възражение по чл. 690, ал. 1, но съдът е оставил
възражението без уважение;
2. вземане, включено в списъка на приетите
вземания с определението по чл. 692, ал. 4.
(2) Кредитор с неприето вземане може да
предяви иск за установяване съществуването
на неприето вземане, ако:
1. е нап рави л възра жение по ч л. 690,
ал. 1, но съдът е оставил възражението му
без уважение;
2. предявеното от кредитора вземане е изключено от списъка на приетите вземания с
определението по чл. 692, ал. 4 по възражение
на длъжника или на друг кредитор.
(3) Кредитор може да предяви иск за установяване несъществуването на:
1. прието вземане на друг кредитор, ако
е направил възражение по чл. 690, ал. 1, но
съдът е оставил възражението без уважение;
2. вземане на друг кредитор, включено в
списъка на приетите вземания с определението
по чл. 692, ал. 4.
(4) Синдикът е длъжен да участва в производството по ал. 1 – 3. В производствата по
ал. 2 могат да встъпят като трети лица – помагачи на длъжника, кредиторите с приети
вземания по чл. 693, както и кредиторите,
чиито вземания са предмет на предявен иск
по ал. 1 – 3.
(5) При предявен от длъжника иск по ал. 1
или по предявен от кредитор иск по ал. 3
друг кредитор не може да предяви същия
иск, но може да встъпи в производството
по предявения иск като съищец до първото
заседание по делото.
(6) Иск по ал. 1 – 3 се предявява пред съда
по несъстоятелността в 14-дневен срок от датата на обявяване в търговския регистър на
определението на съда по чл. 692, ал. 4 и се
разглеждат от друг състав на съда.
(7) Държавната такса се определя върху
една четвърт от вземането, за което е предявен установителният иск. При предявяване
на иска не се внася предварително държавна
такса. Ако искът бъде отхвърлен, разноските
са за сметка на ищеца.
(8) Влязлото в сила решение по иск по
ал. 1 – 3 има установително действие в отношенията на длъжника, синдика и всички кредитори в производството по несъстоятелност.
(9) В плана за оздравяване, съответно при
разпределение на осребреното имущество
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задължително се заделят резерви за неприето
вземане – предмет на установителен иск.“
§ 12. В чл. 717г ал. 1 се изменя така:
„(1) Нямат право да участват в наддаването
и да бъдат купувачи нито пряко, нито чрез
подставено или свързано с тях лице длъжникът, неговият представител, синдикът, както
и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за
задълженията и договорите.“
§ 13. Член 717д се изменя така:
„Плащане на цената
Чл. 717д. (1) Купувачът е длъжен в 7-дневен
срок от приключване на продажбата да внесе
предложената от него цена, като приспадне
внесения задатък.
(2) Когато за купувач бъде обявен кредитор с прието вземане или к редитор с
права по чл. 717н, синдикът изготвя сметка
за разпределение, в която посочва и каква
част от дължимата цена купувачът трябва
да внесе за изплащане на вземанията на
другите кредитори и каква част се прихваща
срещу вземането на кредитора. Купувачът е
длъжен в 7-дневен срок от влизане в сила на
сметката за разпределение да внесе сумите,
необходими за изплащане на вземанията на
други кредитори, съобразно влязлата в сила
сметка за разпределение, или сумата, с която
цената надминава неговото вземане, когато
няма други кредитори.“
§ 14. Член 717н се изменя така:
„Продажба на ипотекирано или заложено
имущество
Чл. 717н. (1) При продажбата на имущество,
което е ипотекирано или заложено от длъжника
за обезпечаване на чужд дълг или е придобито
от длъжника, обременено с ипотека или залог,
синдикът изпраща на обезпечения кредитор
съобщение за насрочване на продажбата.
(2) За получените суми от продажбата
на имущество, ипотекирано или заложено
за чужд дълг, се изготвя отделна сметка за
разпределение, в която се посочват и сумите,
дължими на обезпечения кредитор. Обезпеченият кредитор има правата по чл. 728 и 729
по отношение на сметката за разпределение.
(3) Припадащата се по разпределението
сума на обезпечения кредитор се запазва от
синдика и се предава на кредитора, след като
кредиторът представи изпълнителен лист за
вземането си или удостовери пред синдика,
че обезпеченото вземане е прието в производството по несъстоятелност на лицето, чийто
дълг е обезпечен с продаденото имущество.
(4) Припадащата се по разпределението
сума на кредитор, обезпечен с особен залог, се
запазва от синдика и се предава на кредитора
въз основа на представено удостоверение от
регистъра за вписан особен залог и декларация
с нотариална заверка на подписа за актуалния
размер на обезпеченото вземане.“
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§ 15. В чл. 718 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По предложение на синдика и съобразно
решението на събранието на кредиторите съдът
по несъстоятелността разрешава продажбата
да се извърши чрез пряко договаряне или
чрез посредник, когато вещите и имуществените права като цяло, обособената част или
отделната вещ, или имуществено право са
предложени по реда на чл. 717 и следващите,
но продажбата не е извършена поради неявяване на купувач или купувачът се е отказал. В
тези случаи продажната цена може да бъде
по-ниска от началната цена по чл. 717ж. Съдът
е длъжен да се произнесе по предложението
на синдика в деня на постъпването му в съда
или най-късно на следващия работен ден.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Срокът за плащане на цената не може
да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на избора
на купувач. Договорът за продажба по ал. 1
се сключва след пълното плащане на цената,
като чл. 717д, ал. 2 се прилага съответно.“
§ 16. В чл. 729 ал. 3 се изменя така:
„(3) Определението по ал. 1 може да се
обжалва от длъжника, от комитета на кредиторите и от кредитор, който е подал възражение
по чл. 728. Определението може да се обжалва
и от кредитор, който не е подал възражение,
когато сметката за разпределение се изменя
или отменя с определението на съда по ал. 1.“
§ 17. В чл. 735 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Производството по несъстоятелност
не се прекратява, когато за обезпечаване на
задълженията на длъжника са учредени обезпечения от трети лица и изпълнението срещу
обезпеченията не е приключило или длъжникът
е страна по висящо съдебно производство.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 18. В чл. 739 ал. 2 се изменя така:
„(2) Неудовлетворените в производството
по несъстоятелност вземания се погасяват освен в случаите по чл. 744, ал. 1 и в случаите,
когато за обезпечаване на неудовлетворените
в производството по несъстоятелност вземания са учредени обезпечения от трети лица.“
§ 19. Създава се част пета с чл. 761 – 797:
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ност чрез постигане на споразумение между
търговеца и кредиторите му за начина на
изпълнение на задълженията му, което да
доведе до продължаване на дейността на
търговеца.
Основание за откриване на производство по
стабилизация
Чл. 762. (1) Производство по стабилизация
може да се открие за търговец, който не е
неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност.
(2) Непосредствена опасност от неплатежоспособност е налице, когато търговецът с
оглед на предстоящите падежи на паричните
му задължения в следващите 6 месеца от
подаване на молбата за стабилизация ще се
окаже в невъзможност да изпълни изискуеми
парични задължения по чл. 608, ал. 1 или
може да спре плащанията.
(3) Производство по стабилизация не се
открива за:
1. търговец, който в законоустановените
срокове не е поискал обявяване в търговския
регистър на годишните си финансови отчети
за последните три години преди подаване на
молбата за стабилизация;
2. търговец, за когото е откривано производство по стабилизация през последните
три години преди подаване на молбата за
стабилизация;
3. търговец, за когото е подадена молба
за откриване на производство по несъстоятелност преди подаване на молбата за
стабилизация;
4. когато повече от една пета от задълженията на търговеца са към свързани лица
и към лица, които са придобили през последните три години вземания от свързани с
търговеца лица.
Откриване на производство по стабилизация
за неограничено отговорен съдружник
Чл. 763. Едновременно с откриването на
производството по стабилизация за търговското дружество се смята за открито и производство по стабилизация за неограничено
отговорните съдружници.

т р е т а

Неприложимост на производството по стабилизация
Чл. 764. Производството по стабилизация
не се прилага за търговец – публично предприятие, което упражнява държавен монопол
или е създадено с особен закон, както и за
банка и застраховател.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Цел на производството
Чл. 761. Производството по стабилизация
на търговец има за цел да предотврати откриването на производство по несъстоятел-

Компетентен съд
Чл. 765. Компетентният съд в производството по стабилизация е окръжният съд по
седалището на търговеца към момента на
подаване на молбата за стабилизация.

„Ч А С Т П Е Т А
ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ
НА ТЪРГОВЕЦ
Г л а в а
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Кредитори в производството по стабилизация
Чл. 766. (1) В производството по стабилизация участват всички кредитори на търговеца,
включително кредиторите, на които търговецът е учредил обезпечения за задължения на
трети лица.
(2) Стабилизацията създава еднакви права
на всички кредитори на търговеца от един
и същ клас.
(3) За участието на кредиторите с непарични
вземания в производството по стабилизация
всички непарични задължения на търговеца
се превръщат в парични по пазарната им
стойност към датата на подаване на молбата
за стабилизация.
(4) В производството по стабилизаци я
кредиторите запазват правата си по дадените
обезпечения.
(5) Кредиторите, които са свързани лица
с търговеца, се удовлетворяват само след
пълно удовлетворяване на всички останали
кредитори.
Вписване и обявяване на актове в производството по стабилизация
Чл. 767. (1) В т ърговск и я регист ър по
партидата на търговеца се обявява съобщение, че е подадена молба за стабилизация
на търговеца.
(2) Определенията на съда в производството по стабилизация се вписват в търговския
регистър по партидата на търговеца.
(3) В търговския регистър се вписват името,
телефонът, адресът и електронният адрес на
назначените от съда: доверено лице, проверител – регистриран одитор, и надзорен орган
по изпълнението на плана за стабилизация,
както и промените в тези данни.
(4) Всички призовки и съобщения в производството по стабилизация се извършват
чрез обявяване в търговския регистър по
партидата на търговеца. Призоваването е
редовно, ако поканата, съобщението или
призовката са обявени в търговския регистър най-малко една седмица преди датата
на заседанието, съответно събранието, за
което се отнасят.
(5) Съдът е длъжен да изпрати за обявяване в търговския регистър съобщение, че е
постъпила молба за стабилизация, както и
да изпрати за вписване актовете по ал. 2 в
деня на постановяването им или най-късно
на следващия работен ден.
Субсидиарно приложение и особени правила
Чл. 768. (1) Доколкото в тази част няма
особени разпоредби, за производството по
стабилизация се прилагат съответно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Освен правилата, уредени в тази част, в
производството по стабилизация се прилагат
и следните особени процесуални правила:
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1. съдът по свой почин може да установява
факти и да събира доказателства, които са
от значение за постановяваните в производството актове;
2. съдът може служебно да налага предвидените в тази част обезпечителни мерки и
ограничения върху действията и дейността
на търговеца;
3. съдът се произнася в тридневен срок по
молба на участник в производството, освен
ако в тази част е установен друг срок;
4. производството по стабилизаци я не
може да се спира освен в случаите на смърт
на молителя – едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник;
5. молбата за стабилизация не може да се
оттегля след постановяване на определение
на съда за утвърждаване на плана за стабилизация.
(3) Търговецът, довереното лице, проверителят – регистриран одитор, и всеки кредитор
може да преглеждат книжата в производството
по стабилизация и да получават преписи от тях.
Г л а в а
п е т д е с е т
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ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Молба за стабилизация
Чл. 769. (1) Производство по стабилизация
се открива по подадена до съда писмена молба
от търговеца.
(2) Когато молбата се подава от пълномощник, се изисква изрично пълномощно.
Съдържание на молбата
Чл. 770. (1) Молбата за откриване на производство за стабилизация трябва да съдържа:
1. име, съответно наименование, седалище
и адрес на управление на търговеца и мястото
на упражняване на дейността през последните
три години;
2. задължения на търговеца към кредиторите с посочване на вида, размера и падежа
на задълженията, предоставени обезпечения
или наложени в тяхна полза обезпечителни
мерки;
3. данни за кредиторите, които са свързани
лица с търговеца или са били свързани лица с
търговеца през последните три години преди
подаване на молбата, с посочване на размера
на задълженията към тези кредитори;
4. данни за имущественото състояние на
търговеца, за учредените върху имуществото
обезпечения и за наложените обезпечителни
мерки;
5. подробно изложение за водените от търговеца и срещу търговеца съдебни и арбитражни дела, както и на водените от търговеца и
срещу търговеца изпълнителни производства,
включително действия по извънсъдебно удовлетворяване на кредитори;
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6. подробна информация за извършваната от
търговеца производствена и търговска дейност
през последните три години преди подаване
на молбата, броя на наетите служители през
периода и сключените договори с контрагенти, пряко свързани с производствената и
търговската дейност;
7. данни за извършени от търговеца разпоредителни сделки с имуществени права
извън кръга на обичайната му търговска
дейност през последните три години преди
подаване на молбата, както и причините за
извършването им;
8. изложение на обстоятелствата, поради
които търговецът е в непосредствена опасност
от неплатежоспособност, причините, поради
които предлага план за стабилизация, и целите, които ще се постигнат чрез плана за
стабилизация;
9. конкретно предложение на търговеца
за начина, сроковете и условията, при които
ще плати задълженията към кредиторите си;
10. степента на удовлетворяване, което
получава всеки клас кредитори в сравнение
с това, което би получил при осребряване на
имуществото по предвидения от закона ред;
11. гаранции и обезпечения, които търговецът е готов да предостави на всеки клас
кредитори във връзка с плана за стабилизация;
12. управленски, организационни, правни,
финансови и други действия за осъществяването на плана за стабилизация;
13. други обстоятелства от значение за
предлагания план за стабилизация по преценка
на търговеца, включително назначаване на
надзорен орган.
(2) Към молбата се прилагат:
1. списък на всички кредитори с името,
съответно наименованието и адресите им,
основанието и размерът на вземанията им
и предоставените им обезпечения; към списъка се прилагат писмените доказателства
за вземанията и учредените обезпечения,
а за непаричните задължения на търговеца
се прилага и оценка за пазарната стойност
на непаричното задължение, изготвена към
датата на подаване на молбата;
2. списък на всички кредитори, на които
са учредени от търговеца обезпечения за задължения на трети лица, като към списъка се
прилагат писмени доказателства за учредените
обезпечения;
3. списък на всички длъжници с посочване
на размера, основанието и падежа на задълженията им към търговеца, както и данни кои
от длъжниците на търговеца са свързани с
него лица или са били свързани с него лица
през последните три години преди подаване
на молбата, както и преценка на търговеца
кои от вземанията му са трудносъбираеми
или несъбираеми;
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4. финансов отчет към края на месеца,
предхождащ месеца, през който е подадена
молбата;
5. препис от годишните финансови отчети
и от консолидираните годишни финансови
отчети, придружени с годишен доклад за дейността и с консолидиран доклад за дейността,
придружени с доклад на регистриран одитор,
ако отчетите подлежат на задължителен независим финансов одит и ако законът задължава
търговеца да ги съставя, за последните три
години преди подаване на молбата;
6. опис на активите и пасивите по балансова стойност към датата на подаване на
молбата, както и инвентаризационни описи
на активите за последните три години преди
подаване на молбата;
7. списък на неизискуемите към момента на подаване на молбата задължения на
търговеца, чиято изискуемост ще настъпи в
следващите 6 месеца от подаване на молбата
за стабилизация;
8. списък на извършените от търговеца
плащания в размер над 3000 лв. през последната една година преди подаване на молбата
за стабилизация и списък на извършените
от търговеца плащания към свързани лица
в размер над 3000 лв. през последните три
години преди подаване на молбата;
9. опис на личното имущество и имуществото – съпружеска имуществена общност – за
едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник;
10. подробен план за стабилизацията на
търговеца, съдържащ сроковете, условията и
начините на плащане на кредиторите, както
и степента на удовлетворяване на кредиторите, предлаганите гаранции и обезпеченията;
11. доказателства по чл. 77а от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(3) Когато планът за стабилизация предвижда частично опрощаване на задълженията
на търговеца, планът трябва да предвижда
удовлетворяване не по-малко от 50 на сто от
вземанията на всеки кредитор, освен за кредиторите, които са свързани лица с търговеца,
за които може да се предвиди удовлетворяване
и в по-нисък размер.
(4) Когато планът за стабилизация предвижда частично опрощаване на задълженията на търговеца, за обезпечените кредитори
планът трябва да предвижда удовлетворяване
в размер на пазарната стойност на учредените им обезпечения и не по-малко от
50 на сто от вземанията им. В този случай
към молбата за оздравяване се прилага и
пазарна оценка на учредените от търговеца
обезпечения.
(5) Когато планът за стабилизация предвижда разсрочено плащане на задълженията,
срокът на плащане към всички кредитори не
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може да е по-дълъг от три години от датата
на прекратяване на производството по стабилизация.
(6) Когато планът за стабилизация предвижда продажба на цялото предприятие, на
обособени части от предприятието или на
отделни имуществени права, към молбата
се прилага и пазарна оценка на съответното
имущество – предмет на сделката, както и
проект на договор, подписан от купувача.
(7) Когато планът за стабилизация предвижда превръщане на вземане в част от капитала, към молбата се прилага пазарна оценка
на вземането и предварителното съгласие
на кредитора да запише дялове, съответно
акции, срещу вземането си. Член 700, ал. 6
се прилага съответно.
Разглеждане на молбата
Чл. 771. (1) Молбата за откриване на производство по стабилизация се разглежда от
съда незабавно в закрито заседание.
(2) Когато молбата е подадена от търговец,
за когото са налице пречки за откриване на
производство по стабилизация по чл. 762, ал. 3,
съдът с разпореждане прекратява производството по молбата и я връща на молителя.
Разпореждането за прекратяване на производството подлежи на обжалване от търговеца
в 7-дневен срок по реда на Граж данския
процесуален кодекс.
(3) Когато съдържанието на молбата не
отговаря на изискванията на чл. 770, ал. 1
или към нея не са приложени доказателства
по чл. 770, ал. 2, или не са изпълнени условията по чл. 770, ал. 3 – 7, съдът съобщава
на молителя да отстрани нередовностите в
едноседмичен срок. Срокът за отстраняване на нередовностите тече от обявяване на
съобщението в търговския регистър. Когато
нередовностите не бъдат отстранени в срок,
производството по молбата се прекратява и
молбата се връща на търговеца. Разпореждането за прекратяване на производството и
връщане на молбата подлежи на обжалване
от търговеца в 7-дневен срок по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(4) Съдът може да насрочи молбата за разглеждане в открито заседание, ако прецени
за необходимо да бъде изслушан търговецът,
както и за събиране на други доказателства,
освен приложените към молбата за стабилизация.
Откриване на производството
Чл. 772. (1) Когато констатира, че са налице
основания за откриване на производство по
стабилизация на търговеца, съдът с определение:
1. открива производство по стабилизация
на търговеца;
2. назначава доверено лице и определя
възнаграждението му;
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3. може да допусне обезпечителни мерки
чрез налагане на запор, възбрана или други
подходящи обезпечителни мерки;
4. може да назначи проверител – регист
риран одитор;
5. определя дата на открито съдебно заседание за разглеждане и приемане на предложения от търговеца план за стабилизация не
по-късно от три месеца от датата на откриване
на производството.
(2) Определението за откриване на производство по стабилизация действа по отношение
на всички.
(3) Заедно с определението за откриване на
производството по стабилизация съдът обявява в търговския регистър и изготвения от
търговеца списък на кредиторите по чл. 770,
ал. 2, т. 1.
Отхвърляне на молбата за откриване на
производство по стабилизация
Чл. 773. (1) Съдът отхвърля молбата за
откриване на производство по стабилизация
с определение, когато установи, че:
1. предложеният план за стабилизация не
отговаря на изискванията на чл. 770, ал. 3;
2. за търговеца са налице основания за
откриване на производство по несъстоятелност по чл. 607а;
3. търговецът не се яви в насроченото за
разглеждане на молбата открито съдебно заседание по чл. 771, ал. 4 или откаже да даде
поискани от съда обяснения;
4. предложението за стабилизация очевидно
не отговаря на имущественото и финансовото
състояние на търговеца;
5. изложените в молбата на търговеца
обстоятелства очевидно не съответстват на
данните от обявените в търговския регистър
годишни финансови отчети и на останалите
приложени към молбата доказателства;
6. опасността от неплатежоспособност на
търговеца се дължи на недобросъвестност или
неполагане на грижата на добрия търговец
при воденето на търговските дела;
7. не са спазени правилата по прилагане
на законодателството за държавните помощи.
(2) Съдът може да отхвърли молбата за
откриване на производство по стабилизация
с определение, когато установи, че:
1. през последните три години преди подаване на молбата търговецът е извършил
безвъзмездни сделки или сделки, явно намаляващи имуществото му;
2. липсват условия и възможности за продължаване на дейността на търговеца след
приемане на плана за стабилизация.
(3) Определението за отхвърляне на молбата подлежи на обжалване от търговеца
в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
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ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Дата на откриване на производството по
стабилизация
Чл. 774. Производството по стабилизация
се смята за открито от датата на обявяване
в търговския регистър на определението по
чл. 772.
Фирма на търговеца след откриване на производството
Чл. 775. От откриване на производството по стабилизация до приключването му
фирмата на търговеца съдържа добавката „в
производство по стабилизация“.
Ограничаване на дейността на търговеца
Чл. 776. (1) С откриване на производството по стабилизация търговецът не може да
извършва плащания на задължения, възникнали преди датата на молбата за откриване
на производството и неплатени на падежа,
с изключение на преводи на суми за погасяване на публични вземания за данък върху
добавената стойност, акциз, данъци или задължителни осигурителни вноски за сметка
на работник, служител или друго лице, от
чието възнаграждение се удържа публичното
задължение.
(2) Съдът може да постанови търговецът
да продължи дейността си под надзора на
довереното лице, включително да сключва
всички или определени от съда сделки само
след предварителното съгласие на довереното лице.
(3) Когато констатира, че с действията си
търговецът може да застраши интересите на
кредиторите, съдът може да ограничи или
да лиши търговеца от правото да управлява
и да се разпорежда с имуществото си и да
предостави това право на довереното лице.
(4) Съдът може да постанови изпълнението
на задължение към търговеца да се приема
от довереното лице.
(5) Съдът може да постанови изпълнението
на парични задължения от търговеца да се
извършва със съгласието на довереното лице.
(6) Ограниченията в правата и дейността
на търговеца по ал. 2 – 5 може да бъдат наложени от съда с определението за откриване на
производството по стабилизация или в хода на
производството по стабилизация – служебно
или по искане на довереното лице или на
всеки от кредиторите.
(7) Наложените от съда ограничения на
търговеца по ал. 2 – 5 се вписват в търговския
регистър въз основа на акта за налагането им.
(8) Съдът може да отмени наложените
ограничения върху дейността на търговеца,
ако тяхното продължаване не е наложително
с оглед на постигане на целите на стабилизацията.
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(9) Извършените от търговеца действия и
сделки в нарушение на наложените от съда
ограничения не могат да се противопоставят на
кредиторите в производството по стабилизация.
Прекратяване на договори
Чл. 777. (1) По искане на всяка от страните
съдът може да разреши прекратяването на
всеки двустранен договор, по който страна
е търговецът, ако той не е изпълнен изцяло
или частично към момента на откриване на
производството за стабилизация.
(2) Съдът разрешава прекратяването на
договора по ал. 1 само ако установи, че изпълнението на договора ще затрудни изпълнението на предвидените в плана за стабилизация
задължения на търговеца и че неизпълнението
на договора няма да причини на другата страна
по-големи вреди от обичайните.
(3) При прекратяване на договора насрещната страна има право на обезщетение за
претърпените вреди.
Задължение на търговеца за съдействие
Чл. 778. (1) Търговецът е длъжен незабавно
и при направено искане да:
1. съобщава на довереното лице за поемането на всяко ново задължение, за сключването на всяка нова сделка, както и за тяхното
изменение и погасяване;
2. осигурява на довереното лице свободен
достъп до всички помещения в предприятието си;
3. осигурява на довереното лице и на назначения проверител да преглеждат търговските
му книги и всички други книжа, свързани с
дейността му.
(2) Търговецът е длъжен да предоставя на
съда, на довереното лице и на назначения
проверител необходимата информация относно
състоянието на имуществото и търговската си
дейност към датата на искането, както и всички
свързани с това документи. Информацията и
документите се предоставят в 7-дневен срок
от писменото искане.
Прихващане
Чл. 779. (1) След откриване на производството по стабилизация кредиторите могат да
правят прихващане на свои вземания срещу
търговеца и свои задължения към него само
ако условията за прихващане са били налице
преди откриване на производството по стабилизация, както и за публични вземания
за данък върху добавената стойност, акциз,
дан ъци и ли за д ъ л ж и телни осиг у ри телни
вноски за сметка на работник, служител
или друго лице, от чието възнаграждение се
удържа публичното задължение.
(2) След откриване на производството по
стабилизация търговецът не може да извършва
прихващане, когато насрещните задължения
са възникнали преди откриване на производството по стабилизация.
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Спиране на изпълнителни действия срещу
търговеца
Чл. 780. (1) След откриване на производството по стабилизация е недопустимо образуването на изпълнителни производства срещу
търговеца и пристъпването към изпълнение
по реда на Закона за особените залози срещу
имущество на търговеца.
(2) С откриване на производството по
стабилизация се спират всички изпълнителни производства срещу търговеца, както и
изпълнението по реда на Закона за особените
залози срещу имуществото на търговеца. По
спрените изпълнителни производства срещу
търговеца могат да се налагат обезпечителни
мерки.
(3) Извършените до спирането действия
запазват силата си. След спирането съдебният или публичният изпълнител не може да
извършва нови изпълнителни действия, но
може да извършва действия по обезпечаване
на вземането. За срока на спиране се начисляват лихви.
(4) Спирането на изпълнителните дела и
изпълнението по реда на Закона за особените залози има действие до прекратяване на
производството по стабилизация.
(5) При утвърден план за стабилизация
спирането по ал. 2 – 4 се заменя с действието
на определението за утвърждаване на плана
за стабилизация.
(6) Когато производството по стабилизация се прекрати, без да е утвърден план за
стабилизация, спрените изпълнителни дела
и предприетите действия за удовлетворяване
по реда на Закона за особените залози се
възобновяват незабавно.
Спиране на давността
Чл. 781. (1) За вземания срещу търговеца
давност не тече от откриване на производството по стабилизация до прекратяването му.
(2) Спрените давностни срокове продължават да текат от прекратяване на производството по стабилизация, освен в случаите,
когато производството приключи с утвърден
план за стабилизация.
Доверено лице
Чл. 782. (1) Довереното лице е помощен
орган в производството по стабилизация и
възнаграждението му за производството се
определя от съда.
(2) За доверено лице съдът назначава лице
с юридическо образование, отговарящо на
изискванията на чл. 655, ал. 2, за синдик.
(3) При назначаването му довереното лице
с писмена декларация с нотариална заверка
на подписа декларира наличието на условията
и липсата на пречки да бъде доверено лице
в производството по стабилизация, както и
участието в търговски дружества като съдружник, акционер, изпълнението на длъжности
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ликвидатор, синдик, доверено лице и други
платени длъжности. При настъпване на промяна в някое от обстоятелствата по изречение
първо довереното лице е длъжно незабавно
писмено да уведоми съда.
(4) Довереното лице е длъжно да встъпи в
длъжност в тридневен срок от обявяване на
определението за откриване на производството
по стабилизация, като заяви пред съда, че е
съгласно да изпълнява длъжността доверено
лице. Когато довереното лице не встъпи в длъжност, съдът незабавно назначава друго лице.
(5) Съдът освобождава довереното лице:
1. по негово писмено искане, отправено
до съда;
2. при поставяне под запрещение;
3. ако назначеното доверено лице престане
да отговаря на изискванията на чл. 655, ал. 2;
4. при фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си;
5. по искане на кредиторите, които притежават повече от половината от размера на
вземанията.
(6) Съдът може да освободи довереното лице
по всяко време, ако прецени, че довереното
лице не изпълнява задълженията си или че
с действията си застрашава интересите на
търговеца и кредиторите.
(7) Определението на съда за освобождаване
на довереното лице не подлежи на обжалване.
Правомощия на довереното лице
Чл. 783. (1) Довереното лице има следните
правомощия да:
1. разгледа възраженията и становищата
на кредиторите по съставения от търговеца
списък на кредиторите и да предложи на съда
за утвърждаване списък на кредиторите, които
имат право да гласуват плана за стабилизация;
2. изготви писмен доклад за състоянието
на имуществото и за дейността на търговеца;
3. упражнява надзор върху дейността на
търговеца съобразно наложените от съда
ограничения по чл. 776, ал. 2 – 5 и да следи
за изпълнението на наложените ограничения;
4. съобщава незабавно на съда за всички
обстоятелства, които са основание за ограничаване дейността на търговеца.
(2) Довереното лице съдейства на търговеца
и на кредиторите по уточняване на съдържанието на плана за стабилизация.
(3) Довереното лице представя в съда писмен доклад относно:
1. състоянието на имуществото и работите
на търговеца;
2. достоверността на данните, съдържащи
се в молбата за стабилизация, и приложенията към нея;
3. причините, довели до опасност от неплатежоспособност за търговеца;
4. изпълнимостта на поеманите с предложението за стабилизация задължения.
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(4) Писменият доклад по ал. 3 се представя в съда и на разположение на кредиторите най-късно 14-дни преди насроченото
съдебно заседание за разглеждане на плана
за стабилизация.
(5) Довереното лице е длъжно да се яви на
съдебното заседание, в което ще се разглежда предложеният план за стабилизация, за
да потвърди устно писмения си доклад и да
отговори на въпросите на съда и на участващите в производството по стабилизация лица.
Проверители
Чл. 784. (1) Съдът може да назначи служебно при откриване на производството или
по-късно проверител, който трябва да бъде
регистриран одитор. Проверител се назначава
винаги, когато в плана е предвидено пре
образуване на търговеца или превръщане на
вземания в част от капитала.
(2) Назначеният проверител изготвя доклад
до съда и кредиторите за съответствието на
посочените в плана за стабилизация предвиждания и начин на удовлетворяване на
кредиторите с финансовото и имущественото състояние на търговеца, включително за
съответствието на плана с чл. 770, ал. 3 и 4.
(3) Съдът определя възнаграждение на
проверителя, което се внася от търговеца в
7-дневен срок от уведомяването му.
Вещи лица
Чл. 785. (1) Съдът служебно или по искане
на участник в производството по стабилизация
може да назначи вещо лице за изясняване на
обстоятелства от значение за предложения
план за стабилизация, за които са необходими
специални знания.
(2) Вещото лице е длъжно да се яви лично
в съдебното заседание за приемане на плана
за стабилизация и да потвърди заключението
си, и да отговори на въпросите на съда и на
участниците в производството.
(3) Съдът определя възнаграждение на
вещото лице, което се внася от търговеца в
7-дневен срок от уведомяването му.
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РАЗГЛЕЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ПЛАНА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ
Изготвяне на окончателен списък на кредиторите с право да участват в производството
по стабилизация
Чл. 786. (1) Всеки кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие
до довереното лице и до търговеца срещу
включването или невключването на даден
кредитор в списъка по чл. 770, ал. 2, т. 1 в
14-дневен срок от обявяването на списъка
в търговския регистър. Търговецът може в
7-дневен срок от изтичане на срока за възра-
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жения да изрази писмено становище пред съда
с копие до довереното лице по направените
от кредиторите възражения.
(2) В 14-дневен срок от изтичане на сроковете по ал. 1 довереното лице изготвя проект
на окончателен списък на кредиторите, които
имат право да гласуват плана за стабилизация, с отбелязване на кредитора, размера
и основанието на вземането, привилегиите
и обезпеченията. Проектът на окончателен
списък се изготвя въз основа на приложените
от търговеца доказателства към молбата за
откриване на производството по стабилизация,
като довереното лице взема предвид направените възражения и изразените становища
по тях, и се предоставя на съда.
(3) Съдът разглеж да в закрито заседание проекта на окончателен списък и след
преценка на направените възражения и изразените становища одобрява окончателен
списък на кредиторите. Съдът се произнася
с определение не по-късно от 14 дни преди
насроченото съдебно заседание за гласуване
на плана за стабилизация. Определението на
съда за одобряване на окончателния списък
се обявява в търговския регистър най-късно
7 дни преди съдебното заседание, в което ще
се разглежда планът.
(4) Когато срещу списъка по чл. 770, ал. 2,
т. 1 не са постъпили възражения в срока
по ал. 1, довереното лице изготвя проекта
на окончателен списък само въз основа на
приложените към молбата за откриване на
производство по стабилизация доказателства.
(5) Кредиторите, включени в утвърдения
от съда окончателен списък на кредиторите,
могат да участват в съдебното заседание за
разглеждане на плана за стабилизация и да
гласуват за приемането му.
Съдебно заседание за разглеждане на плана за
стабилизация
Чл. 787. (1) Планът за стабилизация се
разглежда в открито съдебно заседание с
у част ието на т ърговеца, к реди тори те по
чл. 786, ал. 5, довереното лице, проверителя
и вещото лице в случаите, в които такива
лица са назначени.
(2) Участието на търговеца в съдебното
заседание е задължително.
(3) Заседанието за разглеждане на плана за
стабилизация се провежда при закрити врати.
Обсъждане на предложения план за
стабилизация
Чл. 788. (1) В съдебното заседание по
разглеждане на плана за стабилизация търговецът може да изясни, уточни и да допълни
предложения план за стабилизация. Допълненията към плана не могат да предвиждат понеблагоприятни условия за удовлетворяване
на кредиторите от условията в предложения
план за стабилизация.
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(2) Търговецът е длъжен да отговори на
поставените от съда и от кредиторите въпроси във връзка с предвижданията на плана за
стабилизация.
(3) В съдебното заседание се изслушват
докладът на довереното лице по чл. 783, ал. 3,
докладът на проверителя и заключението на
вещото лице, ако такива са били назначени
в производството.
(4) След у точняване на окончателното
съдържание на плана за стабилизация съдът
прави доклад по съдържанието на плана, като
посочва направените в съдебното заседание
у точнения и допълнения на предложения
план за стабилизация, и се пристъпва към
гласуване на плана.
Гласуване на предложения план за
стабилизация
Чл. 789. (1) Кредиторите гласуват предложения план за стабилизация отделно в
следните класове:
1. кредитори с обезпечени вземания и
кредитори с право на задържане;
2. кредитори с вземания, произтичащи от
трудови правоотношения, възникнали преди
датата на определението за откриване на
производството по стабилизация;
3. кредитори с публичноправни вземания,
възникнали до датата на определението за
откриване на производство по стабилизация;
4. кредитори с необезпечени вземания;
5. всички кредитори, които са свързани лица
с търговеца, независимо от горните класове.
(2) Кредитор може да бъде представляван
в съдебното заседание по приемане на плана
за стабилизация от пълномощник с изрично
пълномощно.
(3) Планът се приема от всеки клас с мнозинство повече от половината от вземанията
в класа, като, за да бъде приет планът от този
клас, е необходимо за приемане на плана да
са гласували миниум три четвърти от броя
кредитори в класа.
(4) Планът сe смята за приет, ако за него
са гласували кредиторите, които притежават
повече от три четвърти от вземанията, като
гласовете на кредиторите по ал. 1, т. 5 не се
вземат предвид.
Утвърждаване на плана за стабилизация
Чл. 790. (1) Съдът утвърждава или отказва да утвърди с определение приетия план в
закрито заседание.
(2) Съдът утвърждава плана, ако:
1. са спазени изискванията на закона;
2. планът е приет с мнозинството по
чл. 789, ал. 3 във всеки клас кредитори и с
мнозинството по чл. 789, ал. 4;
3. всички кредитори от един и същ клас
получават еднакво по степен удовлетворение,
при спазване изискванията на чл. 770, ал. 4 и 5;
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4. планът не предвижда създаване на поблагоприятни условия за някои от кредиторите, освен ако за това при приемане на плана
са дали съгласие повече от три четвърти от
всички кредитори и повече от три четвърти
от кредиторите от класа на кредитора, за
който са създадени по-благоприятни условия;
5. никой кредитор не получава повече от
дължимото по вземането му;
6. планът предвижда пълно удовлетворяване
на свързаните с търговеца лица след пълно
удовлетворяване на останалите кредитори;
7. за него е дадено предварително съгласие
на министъра на финансите по чл. 189, ал. 1
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и по чл. 3, ал. 11 от Закона за Националната
агенция за приходите;
8. са спазени приложимите правила за
държавните помощи, включително в случаите,
когато за това се изисква решение от страна
на Европейската комисия.
(3) Определението по ал. 1 подлежи на
обжалване в 7-дневен срок от обявяването
му в търговския регистър пред Върховния
касационен съд по реда глава двадесет и
първа от Гражданския процесуален кодекс,
като жалба може да подаде търговецът и
всеки кредитор, засегнат от преобразуващото
действие на плана.
(4) Съдът обявява в търговския регистър,
че е постъпила жалба срещу определението
по ал. 1, като всяка от останалите страни по
делото може да направи писмено възражение
срещу подадената жалба в 7-дневен срок от
обявлението.
(5) Върховният касационен съд се произнася
с определение по жалбата в закрито заседание,
което е окончателно.
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ДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ
Действие на плана
Чл. 791. (1) Утвърденият от съда план за
стабилизация е задължителен за търговеца и
за кредиторите, чиито вземания са възникнали
преди датата на решението за утвърждаване
на плана, включително за онези, които не
са взели участие в производството или са
гласували против плана.
(2) Планът не поражда действие за кредитор,
който не е включен в списъка на кредиторите
или не му е била осигурена възможност да
гласува при приемането на плана.
(3) Планът не засяга правата на кредитори
по отношение на учредените им обезпечения,
включително по отношение на обезпеченията, учредени от трети лица, и правата на
кредиторите против солидарните длъжници.
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(4) Планът поражда действие и за неограничено отговорните съдружници, освен когато
е предвидено друго.
(5) Вземането на всеки кредитор по ал. 1 се
преобразува съобразно предвиденото в плана.
(6) Търговецът е задължен да извърши
незабавно предвидените с плана структурни
промени.
(7) С влизане в сила на определението на
съда за утвърждаване на плана се прекратяват
правомощията на довереното лице, както и
висящите производства по несъстоятелност.
(8) С утвърждаване на плана за стабилизация се спират изпълнителните дела и
изпълнителните действия по реда на Закона
за особените залози. Спрените изпълнителни
дела и изпълнителни действия се възобновяват,
когато планът не бъде изпълнен.
Срок за сключване на договор
Чл. 792. (1) Срокът за сключване на договор за продажба на цялото предприятие,
на обособена част от него или на отделно
имуществено право, когато такъв е предвиден
в утвърдения план за стабилизация, е едномесечен от влизането в сила на определението
на съда за утвърждаване на плана.
(2) Когато в срока по ал. 1 не се сключи
договор за продажба съобразно проекта на
договор към утвърдения план за оздравяване,
се счита, че планът не е изпълнен по отношение на всички засегнати от плана вземания.
Неизпълнение на плана
Чл. 793. (1) Кредитор, който не получи
пълно или частично изпълнение в предвидените в плана срокове, може въз основа
на утвърдения с влязло в сила определение
план за стабилизация да поиска издаване на
изпълнителен лист по реда на чл. 405 от Гражданския процесуален кодекс за вземането си.
(2) В случаите по ал. 1 преобразуващото
действие на плана по отношение на правата
на този кредитор отпада с обратно действие
и кредиторът може да събере и останалата
част от първоначалното си вземане по предвидения от закона ред.
(3) В случай че за вземането на кредитора
е било образувано изпълнително дело или е
било предприето изпълнително действие по
реда на Закона за особените залози преди откриване на производството по стабилизация,
кредиторът може да поиска възобновяване на
спряното изпълнение. Съдът, утвърдил плана
за стабилизация, се произнася с разпореждане
по искането на кредитора за възобновяване.
За разпореждането на съда за възобновяване
на изпълнението се прилага съответно чл. 407
от Гражданския процесуален кодекс.
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Давност при утвърден план за стабилизация
Чл. 794. (1) За преобразуваното с плана за
стабилизация вземане започва да тече нова
давност по чл. 110 от Закона за задълженията
и договорите.
(2) Давността тече от настъпване на предвидената в плана за стабилизация изискуемост
на преобразуваното вземане.
(3) За срока на изпълнение на преобразувано с плана вземане не тече давност за
останалата част от първоначалното вземане
на кредитора.
Унищожаване на плана
Чл. 795. (1) Всеки кредитор, засегнат от
плана за стабилизация, може да иска унищожаването му поради заплашване или измама
в срока за изпълнение на плана.
(2) Унищожаването има сила само за този
кредитор и му дава право да получи вземането
си в пълен размер.
Г л а в а

п е т д е с е т
о с м а

и

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ
Прекратяване на производството
Чл. 796. (1) Производството по стабилизация се прекратява:
1. когато търговецът оттегли предложението
си за план за стабилизация, преди планът да
бъде гласуван от кредиторите;
2. когато в 4-месечен срок от откриването
му не е утвърден от съда план за стабилизация, независимо дали производството е било
спирано;
3. когато след откриване на производството
се установи, че са налице пречки по чл. 762,
ал. 3 за провеждане на производство по стабилизация за търговеца, или се установи, че
предоставените от търговеца данни са неверни;
4. когато търговецът не участва в съдебното
заседание по приемането на плана;
5. при нарушение на наложените от съда
ограничения по отношение на извършваните
от търговеца действия;
6. когато търговецът не осигурява съдействие на довереното лице, на назначения от
съда проверител или не предостави на съда
в определения срок допълнително поискана
информация и доказателства, или не внесе
определените от съда разноски за заплащане
на възнаграждения на довереното лице, проверителя или на вещото лице;
7. когато предложеният план за стабилизация не е бил приет или утвърден;
8. с утвърждаване на плана за стабилизация.
(2) С определението за утвърждаване на
плана съдът прекратява производството по
стабилизация и назначава надзорен орган, ако
такъв е предложен в плана за стабилизация
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и/или е избран от събранието на кредиторите. Надзорният орган има правомощията
по чл. 700а.
(3) По искане на кредитор, на надзорния
орган или на търговеца – с определението за
утвърждаване на плана за стабилизация или
по-късно, с цел запазване на имуществото
и осигуряване изпълнението на плана съдът
може:
1. да определи имуществото, с което търговецът да се разпорежда само с предварителното разрешение на надзорния орган, а
когато няма такъв – на съда;
2. да замени един или повече членове на
надзорния орган с други лица.
Обжалване
Чл. 797. (1) Определенията по чл. 796, ал. 1,
т. 2 – 6 подлежат на обжалване от търговеца
в едноседмичен 7-дневен срок от обявяването
им в търговския регистър по реда на глава
двадесет и първа от Гражданския процесуален
кодекс. Определението на въззивния съд не
подлежи на обжалване.
(2) Определението по чл. 796, ал. 1, т. 7
подлежи на обжалване от търговеца и от
всеки кредитор по реда на чл. 790, ал. 3 – 5.
(3) Жалбите се обявяват в търговския
регистър, с което търговецът и кредиторите
се смятат за редовно уведомени от обявя
ването им.“
Заключителни разпоредби
§ 20. В Закона за търговския регистър
(обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105
от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50
и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от
2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99
от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от
2015 г., бр. 13 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21:
а) създава се нова т. 8:
„8. документите, които по силата на закон
се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и
съдържание, са въведени в базата данни на
Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
и дали представените документи съответстват
на въведените данни за тях в Информационната система;“
б) досегашната т. 8 става т. 9.
2. В чл. 28:
а) в заглавието думите „при грешки и
непълноти“ се заличават;
б) досегашният текст става ал. 1;
в) създава се ал. 2:
„(2) Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица
от незаконосъобразни актове, действия или
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бездействия на длъжностни лица по регистрацията, по реда на Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди.“
§ 21. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г. и бр. 13, 42,
58, 62 и 97 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 77а:
„Уведомяване при откриване на производство
по стабилизация на търговец
Чл. 77а. (1) В случаите на откриване на
производство по стабилизация на търговец,
преди внасянето на молбата в съда се уведомява Националната агенция за приходите.
(2) Прилагането на доказателство за уведомяването по ал. 1 към внесената в съда
молба е условие за разглеждането є.“
2. В чл. 189:
а) заглавието се изменя така: „Разсрочване
и отсрочване в производство по стабилизация
и несъстоятелност“;
б) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Оздравителен план, план в производството по стабилизация на търговец или
извънсъдебно споразумение в производството
по несъстоятелност не може да предвижда
намаляване, отсрочване и/или разсрочване
на публични задължения без предварителното
съгласие на министъра на финансите, който
взема предвид становището на съответните
органи по чл. 184, ал. 1 за разсрочване на
задължения за задължителни осигурителни вноски. Не се допуска преобразуване на
публични задължения в акции и дялове от
капитала на дружеството длъжник.
(2) Министърът на финансите не дава съгласие по ал. 1, ако по отношение на намаляването, разсрочването или отсрочването на
публичните задължения оздравителният план,
планът в производството по стабилизация
или извънсъдебното споразумение съдържат
по-неблагоприятни условия, отколкото за
задълженията към другите кредитори.“
§ 22. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95
от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.,
бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60,
94 и 95 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 3:
а) в ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. представлява държавата в производството по стабилизация на търговец и в производството по несъстоятелност в случаите,
когато държавата е кредитор с публични
или определени със закон частни държавни
вземания;“
б) алинея 11 се изменя така:
„(11) Оздравителният план, планът в производството по стабилизация на търговец или
извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност не може да предвижда
намаляване, отсрочване или разсрочване на
вземанията по ал. 7 без предварителното
съгласие на министъра на финансите.“
2. В чл. 10, ал. 1:
а) създава се нова т. 16:
„16. п редставл ява д ържавата в п роизводството по стабилизация на търговец в
случаите, когато държавата е кредитор с
публични или определени със закон частни
държавни вземания;“
б) досегашните т. 16 и 17 стават съответно
т. 17 и 18.
§ 23. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм.,
бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.,
бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36
от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и
41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69
от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от
2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и
бр. 50 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 83:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 не могат да удостоверяват подписи на частни документи в случаите
по чл. 15, ал. 1, чл. 129, ал. 2 и чл. 137, ал. 6
от Търговския закон.“
2. В чл. 90:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За нотариалното удостоверяване на
съдържанието на документ, което по силата
на Търговския закон и Закона за особените
залози се извършва едновременно с удостоверяване на подписите на същия, се дължи
обикновена нотариална такса.“
§ 24. Параграф 19 влиза в сила в 6-месечен
срок от обнародването на закона в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10487
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 22
от 21 декември 2016 г.

за реда за воденето на регистър на тютюно
производителите и регистър на лицата, които
притежават разрешение за изкупуване на
суров тютюн
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът за воденето на публични регистри в
Министерството на земеделието и храните на:
а) тютюнопроизводителите;
б) лицата, които притежават разрешение
за изкупуване на суров тютюн и издадените
разрешения;
2. минималните изисквания, на които да
отговарят обектите и/или съоръженията за
съхраняване на изкупен тютюн.
Чл. 2. В регист ъра по чл. 1, т. 1, бук-
ва „а“ се вписват физическите и юридическите
лица – тютюнопроизводители, които са сключили договор за изкупуване на суров тютюн
с лица, притежаващи валидно разрешение за
изкупуване на суров тютюн.
Чл. 3. В регистъра по чл. 1, т. 1, буква „б“
се вписват:
1. физическите и юридическите лица, които
са получили разрешение за изкупуване на суров
тютюн по реда на чл. 16а от Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия;
2. издадените разрешения за изкупуване
на суров тютюн по чл. 16а, ал. 5 от Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия.
Чл. 4. (1) Данните в регистрите по чл. 1,
т. 1 се публикуват на интернет страницата на
Министерството на земеделието и храните при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.
(2) Актуализирането на публикуваните
данни се извършва от служители, определени
от министъра на земеделието и храните, в
срок до три работни дни от извършване на
актуализацията в съответния регистър.
Г л а в а

в т о р а

ВПИСВА НЕ В РЕГИСТ ЪРА Н А ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. ПОДДЪРЖ АНЕ
НА РЕГИСТЪРА
Раздел I
Вписване в регистъра
Чл. 5. (1) За вписване в регистъра по чл. 1,
т. 1, буква „а“ тютюнопроизводителите подават
заявление по образец, съгласно приложението,
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в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите, на които ще се
отглежда тютюн, или по постоянен адрес на
физическото лице или едноличния търговец,
или по седалище или адрес на управление на
юридическото лице.
(2) Срокът за вписване е до 31 март на
текущата календарна година, като може да
бъде удължен до два месеца със заповед на
министъра на земеделието и храните.
(3) Към заявлението по ал. 1 тютюнопроизводителите представят:
1. копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
2. документ, удостоверяващ правното основание за ползването на земеделските земи
с площ над 5 дка;
3. информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда
тютюн с площ до 5 дка, чрез посочване на
идентификационен номер на имота или част
от него, и площта на земеделската земя, върху
която се отглежда тютюн;
4. копие от протокола за количествата
изкупен тютюн за предходната година.
(4) Алинея 3, т. 4 не се прилага за лица,
които не са произвеждали тютюн през пред
ходната година.
(5) Данните от заявлението и от приложените документи се въвеждат от служител на
съответната общинска служба по земеделие
в електронен регистър.
(6) Общинската служба по земеделие издава
на тютюнопроизводителя служебна бележка,
удостоверяваща вписването в регистъра.
Чл. 6. Регистърът по чл. 1, т. 1, буква „а“
съдържа:
1. регистрационен номер;
2. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, име/наименование
на юридическото лице;
3. постоянен адрес/седалище и адрес на
управление, номер на телефон и факс, електронен адрес;
4. дата на вписване в регистъра;
5. идентификационен номер на имота и
площ на земеделската земя, върху която се
отглежда тютюн;
6. номер и дата на сключения договор за
изкупуване на суров тютюн, площта по договора и лицето, с което е сключен договорът;
7. броя на сключените договори;
8. сортови групи и прогнозно количество
тютюн по договор;
9. номер на протокола за количествата
изкупен тютюн за предходната година;
10. забележки.
Чл. 7. (1) Тютюнопроизводител, вписан в
регистъра, може в срок до 7 дни от вписването
да поиска промяна на вписаните обстоятелства
за отстраняване на допуснати грешки.
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(2) Когато след вписването в регистъра е
настъпила промяна на обстоятелствата по
чл. 5, ал. 1 и 3, тютюнопроизводителят представя документите, доказващи промяната на
обстоятелствата, в срок до три работни дни
от настъпването є.
Раздел II
Поддържане на регистъра
Ч л. 8. (1) Всек и т ю т юноп роизводи т ел
подава ежегодно в срока по чл. 5, ал. 2 в
съответната общинска служба по земеделие
документите по чл. 5, ал. 3 за актуализиране
на регистъра.
(2) Оправомощените лица от общинската
служба отразяват в регистъра настъпилите
промени в срок три работни дни след заявяването им.
(3) Вписването на тютюнопроизводител се
заличава от регистъра:
1. по негова молба;
2. при прекратяване или ликвидация на
юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице/търговец.
4. ако в срока по ал. 1 не са подадени
документи за актуализиране на регистъра.
Г л а в а

т р е т а

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА,
КОИТО ПРИТЕЖАВАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВ ТЮТЮН. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА
Раздел I
Вписване в регистъра
Чл. 9. (1) Вписването на лицата, които
притежават разрешение за изкупуване на
суров тютюн, и на издадените разрешения
в регистъра и неговото актуализиране се
извършва служебно от длъжностни лица на
компетентната дирекция съгласно Устройствения правилник на Министерството на
земеделието и храните.
(2) Вписването в регистъра се извършва в
деня на получаване на екземпляр от разрешението в компетентната дирекция или до
края на следващия работен ден.
Чл. 10. Регистърът на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров
тютюн съдържа:
1. номер на разрешението;
2. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, име/наименование
на лицето по чл. 16 от Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия;
3. постоянен адрес/седалище и адрес на
управление, номер на телефон и факс, електронен адрес;
4. дата на вписване в регистъра;
5. адрес и капацитет на обектите и/или
съоръженията за съхраняване на изкупения
тютюн;
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6. дата на издаване на разрешението;
7. номер на заповедта за отнемане на разрешението;
8. дата на заличаване на лицето и разрешението;
9. дата на отразяване на промяна в обстоятелствата;
10. забележки.
Чл. 11. (1) Лицата, вписани в регистъра по
чл. 1, т. 1, буква „б“, имат право на достъп
до информацията по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2 и 3
само за тютюнопроизводителите, с които са
сключили договори за изкупуване на суров
тютюн.
(2) Достъпът се предоставя от Министерството на земеделието и храните при поискване
от страна на лицата по ал. 1.
Раздел II
Поддържане на регистъра
Чл. 12. Промени в обстоятелства относно
лицата и разрешенията за изкупуване на суров тютюн се отразяват по реда на тяхното
вписване.
Чл. 13. (1) Когато разрешението за изкупуване на суров тютюн е отнето в случаите
по чл. 16в от Закона за тютюна, тютюневите
и свързаните с тях изделия, заповедта за отнемането се вписва в регистъра по чл. 1, т. 1,
буква „б“ след влизането є в сила.
(2) Лицата с отнети разрешения, както и
отнетите разрешения се заличават от регистъра при запазване на предишната вписана
информация в него.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ И/ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗКУПЕНИЯ ТЮТЮН
Чл. 14. (1) Проектирането, изграждането
и въвеждането в експлоатация на нови, както и реконструкцията и преустройството на
съществуващи обекти и/или съоръжения за
съхраняване на изкупения тютюн се извършват при условията и по реда на Закона за
устройство на територията и в съответствие
с минималните изисквания на тази наредба.
(2) Обектите и/или съоръженията за съхранение на тютюн трябва да разполагат със:
1. помещения за съхранение на тютюн
с различно влагосъдържание, оборудвани
с технически изправни съоръжения, к лиматични и/или вентилационни инсталации
и/или конт ролни у реди за измерване на
температ у ра и относителна вла ж ност на
въздуха в складовете и на външната среда,
с възможност за поддържане на оптимални
параметри на въздуха в складовете в зависимост от беритбата, качеството и влаго-
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съдържанието на тютюните; помещенията
следва да са сухи, чисти и без наличието на
странични миризми;
2. капацитет за съхранение на суров тютюн, отговарящ на заявеното количество за
изкупуване по чл. 16а, ал. 1, т. 1 ЗТТСИ;
при заявено количество над 1000 тона се
допуска изискването за съответствие между
количеството и складовите площи да бъде
намалено до не повече от 60 на сто; площта,
определена за съхранение на влажни тютюни,
следва да бъде за не по-малко от 10 на сто
от заявеното количество;
3. санитарен възел с течаща вода;
4. система за физическа защита.
(3) Обектите и/или съоръженията по ал. 2
може да са:
1. палетизирани складове:
а) с височина не по-малко от 6 метра при
норма на складиране за тютюни с нормално
влагосъдържание – 300 тона/1000 кв. м;
б) оборудвани с подемна складова техника
с необходимата височина на повдигане;
2. непалетизирани складове при норма на
складиране за тютюни с нормално влагосъдържание – 150 тона/1000 кв. м; за сортова
група „Вирджиния“ се допуска увеличение
на нормата за съхранение с до двадесет и
пет на сто; при тютюни с повишено влаг о с ъд ърж а н ие нормат а за ск ла д и ра не е
40 тона/1000 кв. м.
(4) Проверка на място на обектите и/или
съоръженията за съхраняване на изкупения
тютюн за спазване на минималните изисквания на наредбата се извършва по реда на
чл. 16а, ал. 4 от Закона за тютюна, тютюневите
и свързаните с тях изделия.
Чл. 15. В обектите и/или съоръженията
задължително се поставят уловки за складови неприятели (тютюнев бръмбар, тютюнев
молец) и при наличие на възрастни насекоми
над допустимите норми се прилагат съответните методи на третиране.
Чл. 16. Работните места в обектите и/или
съоръженията, както и дейностите по товарноразтоварните работи в тях трябва да отговарят
на изискванията на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 4,
ал. 5 и чл. 16д, ал. 2 от Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия.
§ 2. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) чл. 19 се
отменя.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение
към чл. 5, ал. 1
Вх. № ….…………/…………. 2016 г.
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите
РАЗДЕЛ I: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
A: Физическо лице
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:
Адрес за контакт:
Град/село:

Пощ. код

Община:

Област:

Ул., №:
Телефон:

Мобилен телефон:

Факс:

е-mail:

Б: Юридическо лице или ЕТ
Наименование на ЮЛ или ЕТ:
ЕИК в Търговския регистър:

ЕИК по БУЛСТАТ:

Адрес/седалище на управление:
Град/село:

Пощ. код

Община:

Област:

Пощ. код

Община:

Област:

Ул., №:
Адрес за контакт:
Град/село:
Ул., №:
Телефон:

Мобилен телефон:

Факс:

е-mail:

Управител:
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:
В: При подаване от упълномощено лице
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:
Пълномощно №

Дата:

Заверено от нотариус (име и Рег. № на НК ):
Адрес за контакт с упълномощеното лице:
Град/село:

Пощ. код

Община:

Ул., №:
Телефон:

Мобилен телефон:

Факс:

е-mail:

Област:

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

С настоящото заявление желая да бъда регистриран в регистъра на тютюнопроизводителите и да
ми бъде издадена служебна бележка за вписване.
Прилагам следните документи:
РАЗДЕЛ ІІ: ДОКУМЕНТИ
1.

Копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн

бр.

2.

Документ, удостоверяващ правното основание за ползването на земеделските
земи (при площ над 5 дка)

бр.

3.

Информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда
тютюн (при площ до 5 дка)

бр.

4.

Копие от протокол за количествата изкупен тютюн за предходната година

бр.

Трите имена на заявителя: …………..................................…………………………………………………………
(изписват се собственоръчно от заявителя)
Дата: _ _/_ _/_ _ _ _ г.

Подпис и печат:

Заявявам желанието си служебната бележка да бъде получена:
(отбелязва се избраният начин на получаване и се полага подпис)
 На място в Общинската служба „Земеделие“
(подпис на заявителя)
 Чрез пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на адреса, изписан на стр. 1 от заявлението, и декларирам, че пощенските разходи са за моя
сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели. (подпис на заявителя)
Приел документите (попълва се от служител на Общинската служба „Земеделие“)
Име и фамилия:
Дата:
Подпис:
Забележка. Заявлението се принтира двустранно.

УКАЗАНИЯ
за попълване на заявление за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите
Информацията в заявлението и приложението към него се попълва от заявителя, както следва:
1. В раздел І „Информация за производителя“ се вписват коректно исканите данни за физичес
кото лице (ФЛ) и юридическо лице (ЮЛ). При подаване на заявлението от упълномощено лице е
задължително да се попълни и информацията в част В;
2. В раздел II „Документи“ в полетата се попълва броят на приложените документи.
Трите имена на заявителя се изписват собственоръчно.
Печат се поставя, в случай че заявителят е юридическо лице или едноличен търговец.
ВАЖНО!
Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от вписването да поиска промяна
на вписаните обстоятелства за отстраняване на грешки.
Когато след вписването в регистъра е настъпила промяна на обстоятелствата, тютюнопроизводителят представя документите, доказващи промяната на обстоятелствата, в срок до три дни от
настъпването є.
Всички предоставени копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат (за
ЮЛ или ЕТ).
Указанията са неразделна част от заявлението за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите.
10467
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 4
от 21 декември 2016 г.

за обхвата и съдържанието на документации
за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни
ценности
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредбата се определят
обхватът и съдържанието на документациите
по извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни
ценности, включващи:
1. предварителни проучвания и задания
за проектиране;
2. програми и инвестиционни проекти за
консервация, реставрация, експониране и
адаптация на недвижими културни ценности.
(2) Предварителните проучвания по смисъла на тази наредба включват проучването
и документирането за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти – недвижими
културни ценности, както и обемноустройствено проучване в нормативно установените
случаи.
(3) Проучването и документирането по ал. 2
са основа за изработване на инвестиционните
проекти за недвижимите културни ценности
и на тяхната среда и са неразделна част от
заданието за проектиране, а когато такова
не е изготвено, се включват в обяснителната
записка към инвестиционния проект.
Ч л. 2. (1) За вси чк и консервац ионно реставрационни дейности, включително и
за експониране и адаптация на недвижими
културни ценности, регламентирани с чл. 83
от Закона за културното наследство (ЗКН),
за които се изисква съгласуване на инвестиционен проект по реда на чл. 84 ЗКН, се
прилагат изискванията за обхват и съдържание
на документацията, предвидени в настоящата
наредба.
(2) Общите изисквания на Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) се
прилагат при съставяне на документацията
за дейностите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. За изготвяне на инвестиционните
проекти за консервация, реставрация, експониране и адаптация на недвижими културни
ценности се издава виза за проектиране по
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чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в съответствие с режимите
за опазването им.
Чл. 4. (1) Документациите за консервация, реставрация, експониране и адаптация
на недвижимите културни ценности отразяват и изясняват оригиналната структура
на културната ценност, етапите и видовете
намеси в обекта, както и предложение за
съвременна намеса, изготвено въз основа на
предварителните проучвания и в съответствие с режимите за опазване и действащите
нормативни актове.
(2) Документациите по ал. 1 се изработват
в графичен, текстови и фотодокументален
вид и се представят на хартиен и дигитален
носител.
(3) Обяснителна записка се изготвя за всички проектни части и съдържа информация за:
1. резултатите от предварителните проучвания в случаите, когато няма изготвено
задание за проектиране;
2. избрания методически подход;
3. мотивирано предложение за съвременна
намеса в недвижимата културна ценност и
начините за нейното сигниране (обозначаване),
архитектурни, конструктивни, функционални, технологични, инфраструктурни и други
особености, пространствено и художествено
решение;
4. технология за изпълнението на консервационно-реставрационни дейности, рецепти,
специфични предписания и др.
(4) Инвестиционните проекти за консервация, реставрация и експониране на недвижими
културни ценности включват и представяне
на детайли и шаблони.
(5) Количествената сметка на инвестиционните проекти за консервация, реставрация и
адаптация на недвижими културни ценности
отразява видовете дейности и строителните
материали, предвидени с проекта.
(6) Количествената сметка и обяснителната записка задължително се изготвят и за
дейности, за които не се изисква инвестиционен проект.
(7) Документациите за реконструкция по
автентични данни се разработват в обем и
съдържание съгласно изискванията на настоящата наредба.
Г л а в а

в т о р а

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИТЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ И ЗАДАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Раздел I
Проучване
Чл. 5. (1) Проучването обхваща документация за:
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1. идентификационни данни за обекта – адресни и кадастрални данни по карта или
план, данни за статута на обекта по ЗКН и
ЗУТ, класификация и категория на културната
ценност, териториален обхват и предписания
за опазване;
2. проучване на историческото развитие
на к ул т у рната ценност и нейната среда,
периодизация и датировка, функционални
характеристики;
3. проу чване на арх ивни материа ли и
аналози;
4. проучване на вложените материали,
приложените техники и технологии, цветови
решения;
5. проучване на актуалното физическо
състояние на културната ценност и нейните
елементи, както и патологиите и анализ на
причините, които ги пораждат;
6. анализ на извършените до момента
консервационно-реставрационни, ремонтни и
укрепителни дейности, промени на функционалните и архитектурните характеристики,
ако такива са извършвани, и на ефекта върху
недвижимата културна ценност;
7. графична реконструкция при наличие на
автентични данни, план, разрези и фасади;
8. актуална фотодокументация;
9. проучване на състоянието и ресурсите
на околната прилежаща среда.
(2) Документациите за архитектурни недвижими културни ценности освен общия
обхват на проучванията по ал. 1 включват
и проучване и анализ на типологията и стиловата характеристика, плановата и обемнопространствената композиция на ценността и
на специфични архитектурни и декоративни
фрагменти, елементи и детайли.
(3) Документациите за археологически
недвижими културни ценности освен общия
обхват на проучванията по ал. 1 включват:
1. доклада на научния ръководител по
чл. 153, ал. 1, т. 7 ЗКН;
2. анализ на градежните структури;
3. както и проучване на възможността за
експониране на културната ценност на части
или елементи от нея.
(4) Документациите за строителни конструкции на недвижими културни ценности
освен общия обхват на проучванията по ал. 1
включват и:
1. описание на типа и вида на носещите
конструктивни системи (елементи);
2. описание на физическото състояние на
съществуващата конструкция – наличност на
повреди, деформации, разпространение на
пукнатинна мрежа;
3. хидрогеоложки доклад;
4. описание на вида и състоянието на
фундирането;
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5. изследване и анализ на физико-механичните свойства на материалите;
6. изследване и анализ на способността на
съществуващата конструкция за поемане на
натоварванията, предвидени в действащата
нормативна уредба.
(5) Документациите за недвижими културни ценности на парковото и градинското изкуство освен общия обхват на проучванията по
ал. 1 включват и извършване на проучвания
на видовия състав на растителността.
(6) Документациите за художествени недвижими културни ценности освен приложимия
общ обхват на проучванията по ал. 1 включват
и проучване на температурно-влажностния
режим на средата, в която са разположени,
на оригиналните пигменти, както и на възможните подходи за експониране.
(7) Според спецификата на недвижимата
културна ценност могат да се извършват и
други необходими специализирани проучвания, свързани с консервационно-реставрационни проблеми на съответната недвижима
културна ценност.
Чл. 6. (1) В случаите по чл. 83, ал. 4 ЗКН
и когато с проекта се предвижда промяна
на отношението недвижима културна ценност – среда, както и в съответствие с чл. 138
ЗУ Т се разрабо т ват обемноуст ройст вени
проучвания.
(2) Освен изискванията по Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти с обемноустройственото
проучване се определят задължителните изисквания и параметри към недвижими културни
ценности и тяхната среда в съответствие с
режимите за тяхното опазване.
Раздел II
Документиране
Чл. 7. (1) Документирането е дейност, която съпътства целия процес на опазване на
недвижимата културна ценност.
(2) Документирането отразява:
1. съществуващото положение в графичен
вид и фотодокументиране;
2. резултатите от проучването по раздел I
към момента на възлагане на консервационно-реставрационните дейности в текстова,
графична и фотоинформация на хартиен и
дигитален носител.
(3) Екземпляр от съставените документации по ал. 2 се предоставя безвъзмездно в
архива на Националния институт за недвижимо културно наследство за попълване на
досието на недвижимата културна ценност
съгласно чл. 188, ал. 2 и чл. 189, т. 1 ЗКН.
Чл. 8. Документацията по чл. 7, ал. 2 за
архитектурните недвижими културни ценности
съдържа:
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1. ситуиране на културната ценност върху
действаща кадастрална основа или извадка
от действащия подробен устройствен план;
2. разпределения на всички подземни, надземни и тавански нива и план на покривните
линии;
3. всички фасади;
4. напречни и надлъжни вертикални разрези;
5. специфични фрагменти, елементи, детайли и шаблони;
6. чертежи (в подходящ мащаб) с представяне на оригиналните недвижими елементи
на декоративната художествена украса и обзавеждане на интериора;
7. а к т уа л на фо т одок у мен та ц и я на недвижимата културна ценност (екстериор и
интериор) и на нейната среда;
8. геодезическо заснемане на културната
ценност и прилежащата є среда.
Чл. 9. Документацията по чл. 7, ал. 2 за
археологическите недвижими културни ценности съдържа:
1. ситуиране на археологическата недвижима културна ценност върху извадка от
кадастрална карта и/или от карта на възстановената собственост, от подробен устройствен
план и от археологически кадастър (ако е
изготвен такъв);
2. док лада на нау чния ръководител по
чл. 153, ал. 1, т. 7 ЗКН;
3. подробна кадастрална снимка;
4. архитектурно заснемане на плана, фасадите, изгледите на разкритите зидове и разрезите през тях с нивелетни коти на характерни
участъци от археологическите структури и
прилежащия терен;
5. заснемане на специфични фрагменти,
елементи, детайли;
6. каталог на архитектурните детайли и
на каменната пластика, когато има такава,
придружен с графично заснемане.
Чл. 10. Документацията по чл. 7, ал. 2 за
строителните конструкции на недвижими
културни ценности, съдържа:
1. схематични разпределения в план и височини, габарити и състав на конструктивните
елементи, възли и детайли;
2. графично отразяване на състоянието по
чл. 5, ал. 4, т. 2.
Чл. 11. Документацията по чл. 7, ал. 2 за
недвижимите културни ценности на парковото
и градинското изкуство включва опорен план
в подходящ мащаб с нанесени:
1. растителност с описание на видов състав,
възраст и фитосанитарно състояние;
2. алейна мрежа, настилки, стълби, подпорни стени;
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3. сгради, малки архитектурни и скулптурни
елементи, парково обзавеждане;
4. паркови елементи (характерни естествени
и изкуствени теренни форми);
5. водни площи, алпинеуми и др.
Чл. 12. Документацията по чл. 7, ал. 2 за
художествените недвижими културни ценности включва:
1. сит у иране на к улт у рната ценност в
прилежащата є среда, описание и размери;
2. резултатите от проучването по чл. 5, ал. 6.
3. графично заснемане на художествената
културна ценност в подходящ мащаб.
Раздел III
Задание за проектиране на консервация,
реставрация, експониране и адаптация на
недвижими културни ценности
Ч л. 13. За да н ие т о за п роек т и ра не на
консревация, реставрация, експониране и
адаптация на недвижими културни ценности,
когато се изготвя такова, освен общия обхват по Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти
включва предварителните проучвания по раздели I и II и изяснява характера и степента
на предложението за намеса в културната
ценност.
Чл. 14. Основните изисквания към проектните решения, отразени в заданието за
проектиране, се определят в съответствие с
режимите за опазване на недвижимата културна ценност.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ,
ЕКСПОНИРАНЕ И АДАПТАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Раздел I
Обхват и съдържание на проектните документации за консервация, реставрация и
адаптация по част „Архитектура“
Чл. 15. (1) Проектните документации за
консервация, реставрация и адаптация на
недвижими културни ценности по част „Архитектура“ съдържат графично решение със:
1. планове на всички етажни нива;
2. вертикални разрези през характерни
части с абсолютни и относителни нива – коти;
3. всички фасади с абсолютни и относителни нива – коти;
4. план на покрива;
5. характерни фрагменти, детайли и шаблони на архитектурни, декоративни и др.
елементи.
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(2) Проектът за консервация и реставрация
на фасади освен документациите по чл. 4
съдържа следните графични материали:
1. фасадни планове с нанесени предложения
за консервация, реставрация или подмяна на
елементи в мащаб 1:50;
2. фрагменти, детайли и шаблони от декоративна украса с описание на материалите и
точни размери;
3. цветово решение на фасадите с приложени анализи на оригиналните материали и
мостри на цветовете.
(3) В графичната част на проектите по
а л. 1 и 2 за д ъ л ж и т е л но с е о б означа ват
автентичните части и елементи на недвижимата културна ценност, предписанията за
тяхното опазване и новите части, елементи
и материали в съответствие с избрания методически подход.
Ч л. 16 . Пр о ек т н и т е док у мен т а ц и и за
консервация, реставрация и адаптация на
интериор на недвижима културна ценност и
прилежащите му елементи, предмети и обзавеждане се изработват като самостоятелен
проект и съдържат освен материалите по
чл. 4 и графични материали, както следва:
1. разгъвки на стени;
2. софити;
3. настилки;
4. фрагменти, детайли, шаблони;
5. цветово решение на интериора;
6. специфични консервационни, реставрационни, технологични и др. решения.
Раздел ІІ
Обхват и съдържание на проектните документации за консервация, реставрация и
адаптация по част „Конструкции“
Чл. 17. (1) Проектните документации по
част „Конструкции“ за консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни
ценности съдържат графичните и текстовите
материали съгласно чл. 4.
(2) Графичните материали към ал. 1 се
допълват със:
1. планове на всички нива, включително
и на покрива, характерни разрези;
2. конструктивни и строително-технологични решения и детайли в зависимост от
нейната специфика;
3. детайли за конструктивно укрепване и
захващане на художествени и декоративни
елементи;
4. чертежи за аварийно-временно укрепване на конструктивните елементи (при необходимост).
(3) Обяснителната записка към конструктивния проект се допълва с информация за:
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1. необходимостта от прилагане на нови
носещи системи, елементи и материали, когато
такива се налагат във връзка с осигуряване
на цялостен конструктивен стабилитет на
недвижимата културна ценност;
2. мерките за подобряване на носещата
способност на оригиналните конструктивни
системи и елементи по специални технологични методи със съответна обосновка;
3. технологичната последователност на
изпълнението, необходимостта от временно
и аварийно конструктивно укрепване, вида
на предложените материали и др.
Раздел ІІІ
Обхват и съдържание на проектните документации за консервация, реставрация и
експониране на археологически недвижими
културни ценности
Чл. 18. (1) Проектните документации за
консервация и реставрация на археологически недвижими културни ценности включват материалите в части: „Архитект у ра“,
„Вертикална планировка“ и „Технологии за
консервация и реставрация на археологически структури“ в обхват и съдържание в
съответствие с чл. 4, а според спецификата
на културната ценност – и части „Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, озеленяване и благоустройство, план за безопасност и здраве
при работа и др. проекти.
(2) Инвестиционният проект за консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни ценности се
разработва в следните етапи:
1. етап „Консервация“ – проект за съхраняване на недвижимата културна ценност чрез
възстановяване стабилитета и устойчивостта
на оригиналната субстанция и отстраняване
на застрашаващите влияния;
2. етап „Реставрация“ – проект за възстановяване на недвижимата културна ценност
или части от нея въз основа на резултатите
от проучването по чл. 5, ал. 1 и 3 и при максимално запазване на автентичността им;
3. етап „Експониране“ – проект за естетическото и функционалното интегриране на
археологическата недвижима културна ценност в съвременната среда по смисъла на § 4,
т. 10 от допълнителните разпоредби на ЗКН и
се разработва в част „Архитектура“ и всички
необходими специалности в съответствие с
конкретното решение.
(3) Във връзка с предприемане на временни
и обратими мерки за физическо опазване на
археологическа недвижима културна ценност
се разработват документации за изграждане
на временно защитно покритие.
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Раздел ІV
Обхват и съдържание на проектните документации за консервация и реставрация на
недвижими културни ценности на парковото
и градинското изкуство
Чл. 19. (1) Проектните документации за
консервация и реставрация на недвижими
културни ценности на парковото и градинското изкуство съдържат графични и текстови
материали съгласно чл. 4.
(2) Графичните материали към проектите
по ал. 1 се допълват със:
1. опорен сравнителен план, отразяващ
решението на проекта, спрямо оригиналната
структура на недвижимата културна ценност,
като: планова композиция със съответните
съставни елементи, обемно пространствено оформление, вк лючително характерни
естествени и изк уствени теренни форми,
дендрологичен състав и др.;
2. схема за зониране на територията на недвижимата културна ценност и прилежащата
є среда в съответствие с вида и степента на
намеса;
3. дежурна карта за мониторинг с цел опазване на оригиналния дендрологичен състав.
Раздел V
Обхват и съдържание на проектните документации за консервация, реставрация и
експониране на художествени недвижими
културни ценности
Чл. 20. Проектните документации за консервация и реставрация на художествени
недвижими културни ценности съдържат материалите по чл. 4 и се разработват в обхват
и съдържание, както следва:
1. програма за работата по художествените
ценности, включваща графични схеми и диаграми на проведени проучвания, предвиждане
на мерки за предотвратяване на вредните
въздействия върху ценността, предложения за
видовете и обема на консервационно-реставрационните дейности и последователността
на тяхното изпълнение;
2. материалите (смеси и състав) за осъществяване на консервационно-реставрационните
дейности;
3. етапите от реализацията на цялостния
процес;
4. резултатите от изпълнението на експерименталния участък, когато такъв се предвижда
с програмата;
5. предложение за експониране на художествената културна ценност;
6. изисквания към експлоатацията.
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Раздел VI
Обхват и съдържание на проектните документации за консервация, реставрация и
експониране на част „Технологична“
Чл. 21. (1) Проектните документации по
част „Технологична“ се изготвят при наличие
на специфични консервационно-реставрационни проблеми за дадена недвижима културна
ценност към частите по чл. 15, ал. 2 и чл. 16
и за недвижими културни ценности по чл. 18
и 20.
(2) Част „Технологична“ съдържа:
1. описание на избрани я технологичен
метод за консервационно-реставрационна
намеса;
2. последователността на консервационнореставрационната намеса;
3. предложени техники и материали.
(3) За извършване на текущи ремонти на
недвижими културни ценности без инвестиционен проект изготвянето на обяснителна
записка за технология е задължително.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се приема на основание
чл. 171 ЗКН.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на културата:
Вежди Рашидов
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
10507

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените
на природния газ (ДВ, бр. 33 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 4 се създава т. 12 със
следното съдържание:
„12. разходи по чл. 17, ал. 14.“
§ 2. Създава се чл. 11а със следното съдържание:
„Чл. 11а. (1) Когато задължение към обществото е наложено на повече от едно енергийно
предприятие, произтичащите от това задължение разходи се компенсират на съответните
енергийни предприятия пропорционално на
частта от наложеното им задължение към
обществото чрез цените, които се заплащат
от техните клиенти.
(2) В случаите по ал. 1 признатите от комисията разходи се определят като отделна

БРОЙ 105

ДЪРЖАВЕН

компонента в утвърдената цена на съответното
енергийно предприятие и се възстановяват от
неговите клиенти и/или от крайните снабдители на природен газ, с които има сключен
договор за доставка, въз основа на тяхното
измерено потребление.
(3) Компонентата по ал. 2 се образува въз
основа на обоснования прогнозен размер на
разходите от наложеното задължение към
обществото за съответната година и заявените прогнозни количества природен газ за
същата година.
(4) Когато през годината по ал. 3 енергийното предприятие има повече от един ценови
период, компонентата по ал. 2 се коригира за
всеки следващ ценови период въз основа на
разликата между прогнозните и реално отчетените разходи от наложеното задължение към
обществото през предходния ценови период.“
§ 3. В чл. 17 се създават ал. 14, 15, 16 и 17
със следното съдържание:
„(14) Допълнителни за обществения доставчик разходи, възникнали в резултат на доставка през съответната година на количества
природен газ, заявени от крайни снабдители
след месец август на годината, предхождаща
годината на доставка, се заплащат от предизвикалите ги лица.
(15) Признатите от комисията разходи по
ал. 14 формират отделна компонента в утвърдена цена на обществения доставчик за
съответния ценови период.
(16) Компонентата по ал. 15 се образува
въз основа на отчетения размер на допълнителните разходи.
(17) Общественият доставчик може да пред
яви искане за признаване и компенсиране на
допълнителните разходи със заявлението по
чл. 32 за утвърждаване на цени за съответния
ценови период, към което прилага и необходимите доказателства за размера на тези разходи.“
§ 4. Създава се чл. 24а със следното съдържание:
„Чл. 24а. (1) Видовете предоставяни на
клиентите услуги, свързани с лицензионната
дейност, се определят с решение на комисията
въз основа на информация, предоставена от
енергийните предприятия.
(2) Цените на услугите по ал. 1 се образуват въз основа на признатите от комисията
икономически обосновани разходи за предоставянето им.
(3) Цените на предоставяните на клиентите
услуги, свързани с лицензионната дейност,
се определят в левове за всеки вид единична
услуга, без ДДС.“
§ 5. В чл. 25, ал. 2 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. с показатели въз основа на изпълнението (качество на природния газ, качество на
обслужването), като признатите необходими
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приходи на енергийното предприятие се коригират при неизпълнението на определените
от комисията целеви показатели;
3. със стойността на разликата меж ду
прогнозираните и отчетените инвестиции на
основата на достоверни данни за нетекущите
активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка.“
§ 6. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) В срок до 7 дни след получаването на решенията за утвърждаване на
нови цени общественият доставчик, крайните
снабдители, операторите на газопреносни и
газоразпределителни мрежи и операторите
на съоръжения за съхранение публикуват на
интернет страницата си утвърдените им цени,
включително цените по тарифните структури,
и цените, които ще прилагат по договорите
с клиентите през следващия ценови период.
(2) В случай на регулиране на цени въз
основа на одобрена от комисията методика енергийното предприятие публикува на
интернет страницата си определените цени
в срок до 7 дни от датата на решението за
определянето им.
(3) Новите цени се прилагат считано от
датата, посочена в решението на комисията, а
в случай на регулиране на цени въз основа на
одобрена от комисията методика – от датата,
посочена в решението за определянето им.“
§ 7. Създава се чл. 40а със следното съдържание:
„Чл. 40а. (1) Производството за утвърждаване на цени на предоставяните на клиентите
услуги, свързани с лицензионната дейност, се
открива по инициатива на комисията или по
искане на лицензиант.
(2) В случаите по ал. 1 комисията изисква
от енергийните предприятия, осъществяващи
съответната лицензионна дейност, в определен от нея срок да предоставят информация
за видовете предлагани услуги, свързани с
лицензионната дейност.
(3) Алинея 2 не се прилага в случаите на
искане на лицензиант за утвърждаване на
цени за предоставяне на услуги, свързани с
лицензионна дейност, когато за тази дейност
има издадена само една лицензия за територията на страната.
(4) В срок до един месец от получаване
на информацията по ал. 2 или от подаване
на искането по ал. 3 на закрито заседание
комисията приема проект на решение за определяне на видовете услуги и насрочва дата
и час за провеждане на открито заседание за
неговото обсъждане.
(5) Комисията оповестява проекта на решение, датата и часа за провеждане на откритото
заседание на страницата си в интернет.
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(6) На откритото заседание комисията
обсъжда с енергийните предприятия проекта
на решение и определя срок за представяне
на становища в срок до 5 дни от датата на
провеждането му.
(7) В срок до 15 дни от датата на откритото
заседание комисията провежда закрито заседание, на което приема решение за определяне
на видовете услуги. С решението комисията
указва на енергийните предприятия, осъществяващи съответната лицензионна дейност,
в определен срок да подадат заявление за
утвърждаване на цени на определените от
нея видове услуги.
(8) Към заявлението енергийните предприятия прилагат доказателства и обосновка
на разходите, свързани с предоставянето на
определените от комисията видове услуги.
(9) Комисията в срок до два месеца след
представяне на заявленията за утвърждаване
на цени на предоставяните услуги, свързани
с лицензионната дейност, на закрито засе-
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дание приема доклад и проект на решение,
насрочва дата и час за провеждане на открито
заседание за обсъждане на приетия доклад
и за провеждане на обществено обсъждане
по реда на чл. 14 ЗЕ на приетия проект на
решение.
(10) След приключване на процедурата за
обществено обсъждане на закрито заседание
комисията приема решение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Направени до влизане в сила на тази
наредба допълнителни разходи по чл. 17, ал. 14
се предявяват от обществения доставчик за
признаване и компенсиране със заявлението по
чл. 32 за утвърждаване на цени на природния
газ, но не по-късно от 31.03.2017 г.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
10522
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СЪДЪРЖАНИЕ
на актовете, обнародвани в официалния раздел
на „Държавен вестник“ през 2016 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

За

ЗАКОНИ
За
За
За

За
За
За
За
За

За

За
За
За
За
За
За

За

За

изменение и допълнение на Закона за
регистър БУЛСТАТ (№ 11)
изменение и допълнение на Закона за
социално подпомагане (№ 12)
ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно
самоуправление за правото на участие
в делата на местната власт (№ 13)
изменение на Кодекса на т ру да
(№ 14)
обществените поръчки (№ 18)
изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България (№ 20)
изменение и допълнение на Закона
за ветеринарномедицинската дейност
(№ 19)
ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по
данъчни въпроси, изменена с Протокола
за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество
по данъчни въпр оси, влязъл в сила на
1 юни 2011 г. (№ 21)
ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи
за автоматичен обмен на информация
за финансови сметки (№ 22)
изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие (№ 24)
изменение и допълнение на Закона
за Държавна агенци я „Национална
сигурност“ (№ 25)
допълнение на Гражданския процесуален кодекс (№ 26)
изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (№ 27)
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на научните изследвания
(№ 28)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
разбирателство относно подкрепа за
проекти на ЕС между правителството
на Република България и Европейската
инвестиционна банка (№ 29)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
изпълнение – договореност и меж д у
държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ
V-А Румъния – България“ (№ 30)
ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната
рамка на Инициативата за готовност и
превенция при бедствия в Югоизточ-

8
8
За
8
8
13
13
14

14

14
15
15
15
16
16

16

16
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на Европа (DPPI SEE), подписан на
28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и
Херцеговина (№ 31)
16
рат ифи ц и ра не на С пора з у мен ие т о
между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за
изпълнение, наблюдение и контрол на
Програмата за сътрудничество ЕСПОН
2020, включително Референтен документ
относно Механизма за отговорност на
Европейската група за териториално
сътрудничество за ЕСПОН (№ 32)
16
ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република,
Кралство Дания, Федерална република
Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република
Хърватия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия,
Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република
Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия и Европейската
инвестиционна банка относно заемите,
които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа
на инвестиционни проекти в държавите
от Африка, Карибите и Тихоокеанския
басейн, както и в отвъдморските страни
и територии и на Споразумението за
администриране на просрочията между
Кралство Белгия, Република България,
Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република
Гърция, Кралство Испания, Република
Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгари я, Реп ублика Ма лта, Кра лство
Н и дерла н д и я, Реп у бл и к а А вс т ри я,
Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения,
Слова ш ката реп убл и ка, Реп убл и ка
Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия и Европейската
инвестиционна банка за процедурите за
плащания и възстановяване на средства
по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати
от Европейската инвестиционна банка
в подкрепа на инвестиционни проекти
в държавите от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн, както и в отвъд-
морските страни и територии (№ 33)
16
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ратифициране на Споразу мението за у чред яване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз
за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и
разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано
на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и
на Сертификата за принос на донорите
по Приложение II от Споразумението
за учредяване на Спешен доверителен
фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за
незаконната миграция и разселените
лица в Африка и за неговия вътрешен
правилник, подписан на 30 ноември
2015 г. (№ 34)
изменение и допълнение на Закона за
висшето образование (№ 41)
изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България (№ 43)
изменение и допълнение на Закона за
тютюна и тютюневите изделия (№ 46)
изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (№ 47)
изменение и допълнение на Закона за
прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз (№ 48)
ратифициране на Изменение № 1 на
Кредитното споразумение за структурен
програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 – 2013 г.)
между Република България и Европейската инвестиционна банка (№ 49)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
партньорство между правителството на
Република Албания, правителството на
Република Армения, правителството на
Република България, правителството на
Републ ика Хърватия, правителството на
Република Египет, правителството на
Република Гърция, правителството на
Унгария, правителството на Република
Латвия, правителството на Република
Литва, правителството на Румъния,
правителството на Република Словения и Международната организация на
франкофонията относно Националната
франкофонска инициатива (2015 – 2018)
в рамките на Програмата „Френският
език в международните отношения“
(№ 50)
ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария
и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по
Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по
туберкулоза“ между Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Република България (№ 51)
изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие (№ 53)
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За

16
17
17
19
19

19

19

19

20
20

изменение и допълнение на Закона за
управление на етажната собственост
(№ 73)
За изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водн и пътища и
пристанищата на Република България
(№ 74)
За изменение и допълнение на Закона за
признаване на професионални квалификации (№ 82)
За изменение и допълнение на Закона
за мерките срещу финансирането на
тероризма (№ 83)
За ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния
капацитет и повишаване ефективността
на предоставяните услуги в отрасъл ВиК
между Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване
и развитие, подписано на 23 февруари
2016 г. (№ 88)
За изменение и допълнение на Закона за
тютюна и тютюневите изделия (№ 89)
За изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (№ 93)
За ратифициране на Общото споразумение
за създаване на рамка за управлението
и условията на Механизма за Турция в
полза на бежанците и на сертификата
за принос на Републ ика България с
приложения към него график на плащанията (№ 94)
За изменен ие на За кона за п ът и щ ата
(№ 96)
За допълнение на Закона за местните
данъц и и такси (№ 100)
Поправка
За изменение и допълнение на Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража (№ 101)
За ратифициране на Спораз умението относно Единния патентен съд (№ 102)
За ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България
и Меж д у народната организаци я на
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ
и нейните привилегии и имунитети на
българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението
между правителството на Република
България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно
създаването в София на структура на
МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия (№ 103)
За ратифициране на Спогодбата между
Реп убл ика Бъ лгари я и Федерат ивна република Бразилия за социална
сигурност (№ 104)
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За
За
За
За

За

За
За

За

За
За
За
За

За
За

За
За
За

ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Републ ика България
и Тунизийската република (№ 105)
трудовата миграция и трудовата мобилност (№ 107)
изменение и допълнение на Закона за
банковата несъстоятелност (№ 108)
признаване, изпълнение и изпращане на
актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките,
изискващи задържане (№ 109)
ратифициране на Споразумението за
финансиране между Република България и Европейския инвестиционен
фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки
и средни предприятия (МСП) между
Република България, Европейския съюз,
Европейската инвестиционна банка и
Европейския инвестиционен фонд и
на Договора за залог между Република
България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен
кредитор (№ 110)
равнопоставеност на жените и мъжете (№ 111)
ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на
въздухоплаването между Европейския
съюз и неговите държави-членки, от
една страна, и Хашемитско кралство
Йордания, от друга страна (№ 112)
ратифициране на Споразумението за
участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство
(ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния
акт към споразумението (№ 113)
изменение и допълнение на Закона за
нормативните актове (№ 118)
изменение на Закона за вет еринарномедицинската дейност (№ 119)
изменение и допълнение на Закона за
защита на животните (№ 120)
ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие
на Съвета на Европа в качеството на
бенефициент и Република България в
качеството на гарант (№ 121)
допълнение на Закона за обществените
поръчки (№ 122)
ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и
правителството на Обединените арабски
емирства за въздушни съобщения между
и отвъд техните съответни територии
(№ 128)
изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие (№ 129)
електронната идентификация (№ 139)
изменение и допълнение на Изборния
кодекс (№ 154)

За
32
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За
За
За
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За

За
За
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За
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За
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За
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За
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За

36
36
38
39

За
За
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изменение и допълнение на Закона
за публичното предлагане на ценни
книжа (№ 160)
изменение и допълнение на Закона за
контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите (№ 161)
изменение и допълнение на Закона за
публичните финанси (№ 165)
Центъра за оценка на риска по хранителната верига (№ 167)
ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ –
ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между
правителството на Република България
и правителството на Република Македония (№ 168)
изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители (№ 175)
допълнение на Закона за радиото и
телевизията (№ 179)
допълнение на Наказателния кодекс
(№ 182)
изменение и допълнение на Закона за
ратифициране на Конвенция № 102 на
Международната организация на труда
за социална сигурност (минимални
стандарти), 1952 г. (№ 183)
изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (№ 186)
ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране
на влоговете в банките в България между
Република България и Европейската
банка за възстановяване и развитие
(№ 187)
ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на
гарантирането на влоговете) между
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
(№ 188)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За ко на за частната охранителна дейност
(№ 204)
изменение и допълнение на Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (№ 205)
ратифициране на Протокола от Нагоя
за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение
на ползите, произтичащи от тяхното
използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие (№ 206)
изменение и допълнение на Закона за
електронното управление (№ 214)
изменение и допълнение на Закона за
вътрешния одит в публичния сектор
(№ 215)

42
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изменение и допълнение на Закона за
подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
(№ 216)
изменение и допълнение на Закона за
защита при бедствия (№ 217)
рат ифиц и ране на Споразу мение за
създаване на регионален доверителен
фонд на Европейския съюз в отговор
на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и
неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за
развитие на Италианското министерство
на външните работи и международното
сътрудничество и Европейската комисия
от имет о на Европейския съюз и на
Сертификат за принос на донорите, част
от Приложение II от Споразумението
за създаване на регионален доверителен
фонд на Европейския съюз в отговор
на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и
неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за
развитие на Италианското министерство
на външните работи и международното
сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз
(№ 218)
изменение и допълнение на Закона за
водите (№ 220)
изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (№ 225)
ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора
(№ 226)
изменение и допълнение на Закона за
сдружения за напояване (№ 237)
изменение и допълнение на Закона за
администрацията (№ 242)
изменение и допълнение на Закона за
държавния служител (№ 243)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За ко на за кадастъра и имотния регистър
(№ 244)
изменение и допълнение на Изборния
кодекс (№ 245)
изменение и допълнение на Закона за
митниците (№ 246)
кредитите за недвижими имоти на
потребители (№ 250)
изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение (№ 252)
изменение и допълнение на Закона
за платежните услуги и платежните
системи (№ 256)
изменение и допълнение на Закона за
Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер
112 (№ 253)
изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен
контрол (№ 254)
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59

За

59

За
За

60
60
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допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност (№ 255)
изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (№ 257)
допълнение на Закона за радиот о и
телевизията (№ 258)
ратифициране на Спогодбата между
Република България и Черна гора за
социална сигурност (№ 259)
ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България,
Министерството на отбраната на Реп ублика Ест они я, Министерст во т о
на отбраната на Република Латвия,
Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра
на националната отбрана на Република
Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния
щаб на Съюзническите сили в Европа
(SHAPE) относно Щабните елементи
за интегриране на силите на НАТО
(NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в
Монс, Кралство Белгия (№ 260)
ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната
на Кралство Белгия, Министерството на
отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката
република, министъра на отбраната на
Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството
на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото
херцогство Люксембу рг, минист ъра
на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на
Кралство Норвегия, Министерството
на националната отбрана на Португалската република и министъра на
отбраната на Кралство Испания относно
Европейската програма за тактически
въздушен транспорт и установяването в
Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ и
ЕЦТВТ ТС) (№ 261)
изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (№ 274)
допълнение на Закона за електронното
управление (№ 275)
изменение и допълнение на Закона за
защита на класифицираната информация (№ 299)
ратифициране на Конвенция Минамата
относно живака (№ 300)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на
външните работи на Република България и Международната организация на
франкофонията (№ 301)
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71
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За

За

За
За
За

За

За

За

За

За

За

р ат ифи ц и р а не н а Мемо р а н д у м з а
изпълнение на Програма за транс
г ра н и ч но с ът ру д н и чес т во „И НТ ЕРРЕГ – И П П Бъ л гари я – Т у р ция 2014 – 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005  между
правителството на Република България и правителството на Републ ика
Турция (№ 302)
изменение и допълнение на Закона
за юридическите лица с нестопанска
цел (№ 303)
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (№ 304)
изменение и допълнение на Закона за
туризма (№ 305)
изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане
(№ 306)
ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на
Република България и Институт фон
Карман за динамика на флуидите (ИФК)
(№ 307)
предоставяне на помощ за изплащане
на задължения на „Национална електрическа компания“ – ЕАД (№ 311)
прилагане на мерките срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти
(№ 312)
ратифициране на Двустранния договор
между правителството на Република
България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната
програма „Евростарс-2“ (№ 315)
ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската
комисия, представена от генералния
директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“
Ксавие Пратс Монне, от една страна,
и Република България, представена от
директора на Института по тютюна и
тютюневите изделия Мария Къшева, от
друга страна, за съхранение на данни
за тютюневите изделия, нови тютюневи
изделия и растителни изделия за пушене
и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия,
представена от генералния директор на
Генерална дирекция „Здравеопазване и
безопасност на храните“ Ксавие Пратс
Монне, от една страна, и Република
България, представена от министъра
на икономиката Божидар Лукарски, от
друга страна, за съхранение на данни
за електронните цигари и контейнерите
за многократно пълнене (№ 316)
ограничаване носенето на облек ло,
п рик риващо и ли ск риващо лицето
(№ 319)

За

За
За
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изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вът р ешните
работи (№ 323)
81
изменение и допълнение на Изборния
кодекс (№ 331)
85
изменение и допълнение на Закона за
военната полиция (№ 332)
86
ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република
България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския
инвестиционен фонд за изпълнението
на Инициативата за малки и средни
предприятия по Оперативна програма
„Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020 (№ 333)
86
ратифициране на Споразумението от
Париж към Рамковата конвенция на
Обединените нации по изменение на
климата и за приемане на декларация
по чл. 9, параграф 1 от споразумението
(№ 334)
86
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 343)
88
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на заетостта (№ 344)
88
ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална
комисия по рибарство за Средиземно
море (№ 345)
88
за независими я финансов одит
(№ 375)
95
изменение и допълнение на Наказателния кодекс (№ 376)
95
изменение и допълнение на Закона за
акцизите и данъчните складове (№ 337) 97
допълнение на Закона за защита при
бедствия (№ 380)
97
изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България
(№ 383)
97
изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България (№ 381)
98
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. (№ 387)
98
бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г. (№ 388)
98
държавния бюджет на Република България за 2017 г. (№ 389)
98
изменение и допълнение на Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с
тях изделия (№ 394)
101
изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (№ 395)
101
изменение и допълнение на Закона за
българските лични документи (№ 396) 101
ратифициране на Споразум ението за
предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на околната
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среда и водите на Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 397)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на околната
среда и водите на Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект № Р160511)
(№ 398)
изменение и допълнение на Закона
за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество
(№ 429)
изменение и допълнение на Закона за
съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти (№ 430)
ратифициране на Изменение на Заемно
споразумение „Проект за развитие на
общинската инфраструктура“ между
Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие от
1 февруари 2010 г. (№ 431)
противодействие на тероризма
(№ 432)
изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (№ 433)
изменение и допълнение на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия
(№ 438)
изменение и допълнение на Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България (№ 439)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 440)
изменение и допълнение на Закона за
особените залози (№ 441)
ратифициране на Споразумението за
засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и
Република Казахстан, от друга страна
(№ 442)
изменение и допълнение на Закона за
ветераните от войните (№ 443)
изменение и допълнение на Закона за
рибарството и аквакултурите (№ 444)
изменение и допълнение на Закона за
енергийната ефективност (№ 445)
изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъците (№ 446)
изменение и допълнение на Закона за
защита от дискриминация (№ 447)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на образованието и науката и Международната банка
за възстановяване и развитие (№ 448)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на земеделието и
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102
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103

103
103

За

За
За

103
103
105
За
105
За
За
За

105
105

За

105
За
105
За
105
За

105

храните на Република България и Международната банка за възстановяване
и развитие (с регистрационен индекс
РД 50-127/26.09.2016 г.) (№ 449)
ратифициране на Споразумението между
Министерството на туризма на Република България и Световната организация
по туризъм (COT) за провеждането на
Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм
(№ 450)
ратифициране на Гаранция, платима
при първо поискване, предоставена от
Република България, представлявана от
министъра на финансите на Република
България (гарант), от 23 август 2016 г.
в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за
кредит № 27691 в размер до 100 000 000
евро, сключен между КфВ и Българската
банка за развитие на 16 август 2016 г.
(№ 451)
изменение и допълнение на Търговския
закон (№ 452)

105

105

105
105

РЕШЕНИЯ

103

105

БРОЙ 105

За
За

освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен
съвет
приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат
за заместник-омбудсман, публичното
оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за
заместник-омбудсман в Комисията по
вероизповеданията и правата на човека
и процедурата за избор от Народното
събрание
промяна в състава на Комисията по
културата и медиите
промяна в състава на Комисията по
околната среда и водите
промяна в състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
промяна в състава на Комисията по
взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
п р ом я на в с ъ с т а ва на Ком иси я т а
по въпр осите на децата, младежта и
спорта
промяна в състава на Комисията по
външна политика
промяна в състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
промени в състава и ръководството
на Комиси я та по образованието и
науката
промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
промяна в състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
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За

промяна в състава на Комисията за
наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно
регулиране
За промяна в състава на Комисията по
енергетика
За промяна в състава на Комисията по
земеделието и храните
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За промяна в състава на Комисията по
културата и медиите
О т н о с н о п р о в ед е н и я н а 2 5 о к т о м в р и
2015 г. национален референдум
За избиране на заместник-омбудсман
За прекратяване пълномощията на заместник-председател на Централната
избирателна комисия
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За пром яна в състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа
За пром яна в състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
Във връзка с разискванията по питането
на народните представители Жельо
Бойчев, Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов към министъра
на здравеопазването Петър Москов
относно задъл жени я на минист ъра
на здравеопазването според чл. 58 от
Закона за здравето по изпълнение на
общата политика за задължителните
имунизации, включени в Имунизационния календар
За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в
областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за
2014 г.“
За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
в областта на електронните съобщения
за 2014 г.
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
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15
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16
16
16
16
16
16
16

С Т Р. 7 5   

избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
За избиране на инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет
По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България
За промяна в ръководството на Комисията
по вътрешна сигурност и обществен
ред
За промяна в ръководството на Комисията
по транспорт, информационни технологии и съобщения
За създаване на Временна комисия за
проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на
Руската федерация и Република Турция
във вътрешната политика на Република
България
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за председател, заместникпредседател и членове на Комисията за
защита на конкуренцията, представяне
и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
Комисията по икономическа политика и
туризъм, както и процедурата за избор
от Народното събрание
За попълване състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония
За прекратяване правомощията на член на
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия
По Год и ш н и я док ла д за дей нос т та на
Българската академия на науките за
2014 г.
По Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2014 г.
За приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2016 г.)
За промяна в състава на Комисията за
контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните
съобщения
За попълване състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
За пром яна в състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
За предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за
проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на
Руската федерация и Република Турция
във вътрешната политика на Република
България
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За

даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение
на капитала на Международната банка
за възстановяване и развитие – 2010 г.
За откриване на Факултет по фармация в
структурата на Медицинския университет – Плевен
По Годишния док лад на министъра на
правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата
на човека по дела срещу Република
България през 2014 г.
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Съвета за електронни медии от квотата на Народното
събрание, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по
културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание
Във връзка с разискванията по питането на
народните представители Румен Гечев
и Корнелия Нинова към министъра на
финансите Владислав Горанов относно
финансовата политика на правителството
Във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2016 г. 	
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За избиране на член на Съвета за електронни медии
За избиране на член на Съвета за електронни медии
За предложение до Президента на Република България за награждаване с орден
„Стара планина“ първа степен
За произвеж дане на национален референдум
За прекратяване на процедурата за избор
на председател, заместник-председател
и членове на Комисията за защита на
конкуренцията
За вземане на акт от Препоръка № 204 на
Международната организация на труда
относно прехода от неформална към
формална икономика, приета на 104-ата
сесия на Международната конференция
на труда на 12 юни 2015 г. в Женева
За промени в структурата на Министерския
съвет на Република България
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за председател, заместникпредседател и членове на Комисията за
защита на конкуренцията, представяне
и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
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29
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30
33
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34
37
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37
38
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38
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БРОЙ 105

Комисията по икономическа политика и
туризъм, както и процедурата за избор
от Народното събрание
попълване ръководството на Комисията
по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
приемане на Доклада за състоянието
на отбраната и въоръжените сили на
Република България през 2015 г.
възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Център за
градска мобилност“ – ЕАД, гр. София,
за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни
2016 г.
приемане на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за
дейността є през 2015 г.
попълване състава на Комисията по
образованието и науката
попълване състава на Комисията по
труда, социалната и демографската
политика
приемане на Проект за инвестиционен
разход „Придобиване на нов тип боен
самолет“
приемане на Проект за инвестиционен
разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за
ВМС“
промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
промяна в състава на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред
промяна в състава на Комисията за
контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните
съобщения
промяна в състава на Комисията за
борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
промяна в състава на Комисията по
труда, социалната и демографската
политика
промяна в състава и ръководството на
Комисията по политиките за българите
в чужбина
попълване състава на Комисията по
регионална политика, благоустройство
и местно самоуправление
попълване състава на Комисията по
образованието и науката
попълване състава на Комисията по
енергетика
промяна в състава на Комисията по
културата и медиите
попълване състава и ръководството на
Комисията по правни въпроси
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предложение до Президента на Република България за награж даване с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен
Доклад за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране за
2015 г.
Доклада за дейността на Временната
анкетна комисия за проверка и оценка
на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. 	
промени в състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея
на Черноморското икономическо сътрудничество
промени в състава и ръководството на
Комисията по икономическа политика
и туризъм
промени в състава и ръководството на
Комисията по културата и медиите
промяна в състава на Комисията по
външна политика
промяна в състава на Комисията по
образованието и науката
промяна в състава на Комисията по
енергетика
промяна в състава на Комисията за
борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
промяна в състава на Комисията по
здравеопазването
промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
промени в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Отчета за осъществяване на процеса на
приватизация и следприватизационен
контрол през 2014 г.
Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2015 г. 	
Отчета за осъществяване на процеса
на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари –
30 юни 2015 г.
попълване състава на Комисията по
културата и медиите
п р омен и в с ъ с т а ва на Ком иси я т а
по въпр осите на децата, младежта и
спорта
избиране на председател на Комисията
за защита на конкуренцията
избиране на заместник-председател
на Комисията за защита на конкуренцията
избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
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избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
За избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
За избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на
Националния осигурителен институт,
представяне и публично оповестяване
на документите и изслушването на
кандидатите в Комисията по труда,
социалната и демографската политика,
както и процедурата за избор от Народното събрание
За освобождаване на член на Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол
Във във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г.
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и
публично оповестяване на документите
и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както
и процедурата за избор от Народното
събрание
За приемане на Обобщен годишен доклад
за дейността на Висшия съдебен съвет
и за дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет за 2013 г.
За приемане на Обобщен годишен доклад
за дейността на Висшия съдебен съвет
и за дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет за 2014 г.
За приемане на Обобщен годишен доклад
за дейността на Висшия съдебен съвет
и за дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет за 2015 г.
За избиране на председател на Комисията
за финансов надзор
За насрочване на избори за президент и
вицепрезидент на Република България
За избиране на управител на Националния
осигурителен институт
За избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на Прокуратурата
и разследващите органи през 2014 г.
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на Прокуратурата
и разследващите органи през 2015 г.
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните съдилища за 2014 г.
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните съдилища за 2015 г.
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За

приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата
през 2014 г.
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата
през 2015 г.
Относно Предложение за произвеждане на
национален референдум, внесено от
Инициативен комитет на 3 февруари
2016 г.
За въ з ла г а не на С ме т нат а па лат а да
извърши одит за съответствие при
финансовото управление на „Летище
София“ – АД
За отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската
държава и нацията
За приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на
Република България през 2015 г.
За приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“
за 2015 г.
За приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2015 г.
За п риема не на Год и ш н и я док ла д на
Държавната комисия по сигурността
на информацията относно цялостната
дейност по състоянието на защитата
на к ласифицираната информация в
Република България през 2014 г.
За п риема не на Год и ш н и я док ла д на
Държавната комисия по сигу рност
т а н а и нф о рм а ц и я т а о т но с но ц ялостната дейност по състоянието на
за щ и тата на к ласифи ц и ра ната и нф о р м а ц и я в Ре п у б л и к а Б ъ л г а р и я
през 2015 г.
За възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията
за деинституционализация за периода
2009 – 2015 г.
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 2014 г. – 20 юли 2015 г.
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 2015 г. – 20 декември 2015 г.
За приемане на Доклад на Националното
бюро за контрол на специалните ра
зузнавателни средства за извършената
дейност през 2014 г.
За приемане на Доклад на Националното
бюро за контрол на специалните ра
зузнавателни средства за извършената
дейност през 2015 г.

За
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61

61

61
61
70
71
71

71

71

71

73

73

73

73
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обявяване на Ден на българо-унгарското
приятелство
За п риема не на Год и ш н и я док ла д за
2014 г. на Комисията за контрол над
службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения
за изп ъ л нен ие на за д ъ л жен и я та є
по чл. 34з от Закона за специалните
разузнавателни средства, чл. 261б от
Закона за електронните съобщения и в
изпълнение на разпоредбата на чл. 17,
ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
За приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за контрол над
службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения
за 2015 г.
По доклади за дейността на Комисията
по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите
По Отчета за дейността на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2015 г. –
31 декември 2015 г. 	
За работата на Народното събрание през
октомври и ноември 2016 г.
За отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание
през октомври и ноември 2016 г. 	
За работата на Народното събрание през
ноември 2016 г.
За създаване на Временна анкетна комисия
за проверка на всички данни, факти и
обстоятелства за решения и действия
по проекта АЕЦ „Белене“ за периода
от 2006 г. до края на месец септември
2016 г., довели до възник ването на
огромни задължения за българската
страна
За създаване на Временна анкетна комисия
за проверка на всички данни, факти и
обстоятелства около предоставянето,
придобиването и изпълнението на права
за концесия за добив на въглища от
Бобовдолския въглищен басейн, участък
„Бабино“, за периода от 2005 г. до края
на месец септември 2016 г.
За създаване на Временна анкетна комисия
за проверка на всичките данни, факти
и обстоятелства, водещи до съмнения
за изкривяване на конкуренцията на
пазара на горива и до съмнения за
злоупотреба с господстващо положение
в периода от 2008 г. до юли 2016 г.
За п ром яна в състава на Временната
анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за
решения и действия по проекта АЕЦ
„Белене“ за периода от 2006 г. до края

75

75

75

75

81
81
83
83

83

84

84

Б Р О Й 1 0 5  	 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 6 Г.
на месец септември 2016 г., довели до
възникването на огромни задължения
за българската страна
86
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
86
Във връзка с работата на Народното събрание през ноември 2016 г.
89
За приемане оставката на Министерския
съвет
91
Във връзка с Коледната ваканция и работата
на Народното събрание през декември
2016 г. и януари 2017 г.
100
ДЕКЛАРАЦИИ
Във връзка със задълбочаващата се  криза
на българо-г ръцката г раница, предизвикана от блокадите на гръцк и
фермери

15

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗИ
А.
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На

На
На

За насрочване избори за членове на Европейския парламент, за Народно събрание
и за органи на местно самоуправление
нов избор за кмет на кметство Долна
Крушица, община Петрич, област Благоевград, на 13 март 2016 г. (№ 5)
частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска
област, на 13 март 2016 г. (№ 6)
частичен избор за кмет на кметство
Срединка, община Кърджали, област
Кърджали, на 5 юни 2016 г. (№ 38)
частичен избор за кмет на кметство
Калейца, община Троян, област Ловеч,
на 5 юни 2016 г. (№ 39)
нов избор за кмет на кметство Каменар,
община Лозница, област Разград, на
5 юни 2016 г. (№ 40)
частичен избор за кмет на кметство
Невестино, община Кърджали, област
Кърджали, на 5 юни 2016 г. (№ 54)
нов избор за кмет на кметство Идилево,
община Севлиево, област Габрово, на
5 юни 2016 г. (№ 56)
частичен избор за кмет на кметство
Токачка, община Крумовград, област
Кърджали, на 5 юни 2016 г. (№ 75)
нов избор за кмет на кметство Стояновци, община Роман, област Враца,
на 5 юни 2016 г. (№ 76)
частичен избор за кмет на кметство
Горско Дюлево, община Момчилград,
област Кърджали, на 5 юни 2016 г.
(№ 84)
нов избор за кмет на кметство Старо
село, община Радомир, област Перник,
на 5 юни 2016 г. (№ 85)
нов избор за кмет на кметство Мъдрево, община Кубр ат, област Разград, на
5 юни 2016 г. (№ 86)
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18
18
18
23
23
27
27

27
27
27
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На частичен избор за кмет на кметство
Ауста, община Момчилград, област
Кърджали, на 5 юни 2016 г. (№ 95)
На час т и чен из б ор з а к ме т на к ме т ство Лиляч, община Невестино, обл ас т   К ю с т ен д и л , н а 2 ок т ом ври
2016 г. (№ 106)
На частичен избор за кмет на кметство
Загорско, община Момчилград, област Кърджали, на 2 октомври 2016 г.
(№ 115)
На нов избор за кмет на кметство Дяково,
община Дупница, област Кюстендил,
на 2 октомври 2016 г. (№ 116)
На нов избор за общински съветници в
община Ружинци, област Видин, на
2 октомври 2016 г. (№ 117)
На частичен избор за кмет на кметство
Гра дево, общ и на Си м и тл и, облас т
Благоевград, на 2 октомври 2016 г.
(№ 125)
На нов избор за общински съветници в
община Балчик, област Добрич, на
2 октомври 2016 г. (№ 126)
На частичен избор за кмет на кметство
Синьо бърдо, община Роман, област
Враца, на 2 октомври 2016 г. (№ 162)
На нов избор за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол,
на 2 октомври 2016 г. (№ 163)
На частичен избор за кмет на кметство
Добруша, община Криводол, област
Враца, на 2 октомври 2016 г. (№ 166)
На час т и чен из б ор з а к ме т на к ме т ство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, на 2 октомври 2016 г.
(№ 169)
На частичен избор за кмет на кметство
К а лоя н ц и, общ и на Кърд ж а л и, об ласт Кърджали, на 2 октомври 2016 г.
(№ 170)
На частичен избор за кмет на кметство
Баба Тонка, община Попово, област
Търг ови ще, на 2 ок т ом ври 2 016 г.
(№ 180)
На частичен избор за кмет на кметство
Станево, община Лом, област Монтана,
на 2 октомври 2016 г. (№ 207)
На частичен избор за кмет на кметство
Капитановци, община Видин, област
Видин, на 2 октомври 2016 г. (№ 208)
На частичен избор за кмет на община Главиница, област Силистра, на 2 октомври
2016 г. (№ 212)
На нов избор за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област
Плевен, на 2 октомври 2016 г. (№ 238)
На частичен избор за кмет на кметство
Владо Тричков, община Своге, Софийска
област, на 2 октомври 2016 г. (№ 271)
На частичен избор за кмет на кметство
Свидня, община Своге, Софийска област, на 2 октомври 2016 г. (№ 272)
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На частичен избор за кмет на кметство
Тракиец, община Хасково, област Хасково, на 2 октомври 2016 г. (№ 280)
65
На частичен избор за кмет на кметство
К ри во поле, общ и на Х асково, об ласт Хасково, на 2 октомври 2016 г.
(№ 281)
65
На частичен избор за кмет на кметство
Грохотно, община Девин, област Смолян, на 6 ноември 2016 г. (№ 292)
69
На частичен избор за кмет на кметство
Друмево, община Шумен, област Шумен,
на 6 ноември 2016 г. (№ 293)
69
На частичен избор за кмет на район „Младост“, Столична община, област Софияград, на 6 ноември 2016 г. (№ 294)
69
На частичен избор за кмет на кметство
Генерал Киселово, община Вълчи дол,
област Варн а, на 11 декември 2016 г.
(№ 317)
79
На частичен избор за кмет на кметство
Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали, на 11 декември 2016 г.
(№ 324)
84
На частичен избор за кмет на кметство
Лом Черковна, община Бяла, област
Русе, на 19 февруари 2017 г. (№ 328)
84
На частичен избор за кмет на кметство
Вълчин, община Сунгурларе, област
Бургас, на 11 декември 2016 г. (№ 329) 84
На частичен избор за кмет на кметство
Врабево, община Троян, област Ловеч,
на 11 декември 2016 г. (№ 330)
84
На частичен избор за кмет на кметство
Г р а д н и ц а , о б щ и н а С е в л и е в о, о б ласт Габрово, на 19 февруари 2017 г.
(№ 357)
92
На частичен избор за кмет на кметство
Глоджево, община Ветово, област Русе,
на 19 февруари 2017 г. (№ 378)
98
На час т и чен и з б ор з а к ме т на к ме т ство Мирянци, община Пазарджик,
област Пазард ж ик, на 19 февруари
2017 г. (№ 391)
101
На частичен избор за кмет на община
Кубрат, област Разград, на 19 февруари
2017 г. (№ 392)
101
Б. За назначаване и освобождаване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни
представители на Република България при международни организации
За освобождаване на Александър Стоянов Савов от длъжността постоянен
представител на Републ ика България
към ЮНЕСКО със седалище в Париж,
Френската република (№ 35)
17
За освобождаване на Василий Христов
Такев от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Полша (№ 36)
17
За назначаване на Емил Савов Ялнъзов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Републ ика
Полша (№ 37)
17

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За
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освобождаване на контраадмирал Емил
Василев Ефтимов от длъжността директор на дирекция „Сътрудничество
и регионална сигурност“ в Международния военен секретариат на НАТО
в Брюксел, Белгия и назначаването му
на длъжността „заместник-началник на
отбраната“, считано от 16 юли 2016 г.
(№ 60)
освобождаване на генерал-майор Пламен Маринов Лилов от длъжността
заместник-командир на Корпус за бързо
развръщане на НАТО в Солун, Гърция,
и от военна служба, считано от 31 март
2016 г. (№ 64)
освобождаване на бригаден генерал
Д и м и т ър К ру мов И л иев о т д л ъ жността командир на 2-ра механизира на бри г а да и на знача ва не т о м у
на длъжността заместник-командир
на Корпус за бързо развръщане на
НАТО в Солун, Гърция, считано от
1 април 2016 г. (№ 65)
освобождаване на Василий Христов
Такев от длъжност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Латвия със седалище във Варшава (№ 77)
назначаване на Емил Савов Ялнъзов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Републ ика
Полша, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Латвия със седалище във
Варшава (№ 78)
освобож даване на Веселин Пет ров
Вълканов от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
Българи я във Великото херцогство
Люксембург със седалище в Брюксел
(№ 79)
назначаване на Мая Николова Добрева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство
Белгия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България във
Великото херцогство Люксембург със
седалище в Брюксел (№ 80)
освобождаване на Васил ий Христов
Такев от длъжност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Литва със седалище във Варшава (№ 97)
назначаване на Емил Савов Ялнъзов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Републ ика
Полша, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Републ ика Литва със седалище във
Варшава (№ 98)
назначаване на А нгел Христов Чола ков – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България във
Френската република и в Княжество
Монако, и за постоянен представител
на Република България към ЮНЕСКО
със седалище в Париж (№ 124)
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

освобождаване на Елена Бориславова
Поптодорова-Петрова от длъжността
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Съединените
американски  щати (№ 177)
назначаване на Тихомир Ангелов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати (№ 178)
освобождаване на Бисерка Василева
Бенишева от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Унгария със седалище в
гр. Будапеща (№ 192)
освобождаване на Иван Тотев Пиперков
от длъжността постоянен представител
на Република България към Службата
на ООН и други международни организации в Женева със седалище в
гр. Женева, Конфедерация Швейцария
(№ 193)
освобождаване на Александър Иванов
Филипов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Румъния със седалище в
гр. Букурещ (№ 194)
освобождаване на Максим Георгиев
Гайтанджиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Аржентина със
седалище в гр. Буенос Айрес (№ 195)
освобождаване на Михаил Ненов Николовски от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
Българи я в Ту низийската реп ублика със седалище в гр. Тунис (№ 196)
освобождаване на Георги Константинов
Василев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Япония със седалище в
гр. Токио (№ 197)
освобождаване на Пламен Любомиров
Бончев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Грузия със седалище в
гр. Тбилиси (№ 198)
освобождаване на Ангел Александров
Ангелов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Босна и Херцеговина със
седалище в гр. Сараево (№ 199)
освобождаване на Христо Георгиев Гуджев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Мексиканските съединени щати със
седалище в гр. Мексико (№ 200)
освобождаване на Александър Борисов
Олшевски от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Държавата Кувейт със седалище в гр. Кувейт (№ 201)
освобождаване на Любомир Тодоров
Тодоров от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Финландия и
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в Република Естония със седалище в
гр. Хелзинки, Република Финландия
(№ 202)
освобождаване на Никола Иванов Колев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Кралство Нидерландия със седалище
в гр. Хага (№ 203)
назначаване на Борис Генадиев Борисов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата
Ку вейт със седа лище в г р. Ку вейт
(№ 213)
освобождаване на Катя Илиева Делева
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Южна Африка със седалище
в гр. Претория (№ 221)
освобож даване на А нгел Симеонов
Димитров от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Сърбия със седалище в гр. Белград (№ 222)
освобождаване на Георги Атанасов Карастаматов от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Армения със
седалище в гр. Ереван (№ 223)
освобождаване на Светлан Христов
Стоев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Кралство Швеция със седалище в гр. Стокхолм (№ 224)
назначаване на Десис лава Венелинова Иванова-Козлева за извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Грузия със седалище в
гр. Тбилиси (№ 239)
назначаване на Славена Красимирова
Гергова за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Тунизийската република със седалище
в град Тунис (№ 251)
назначаване на Радко Тодоров Влайков
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Сърбия със седалище в гр. Белград
(№ 264)
назначаване на Валентин Петров Модев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Мексиканските съединени щати със седалище в
гр. Мексико (№ 265)
назначаване на Деяна Георгиева Костадинова за постоянен представител
на Република България към Службата
на ООН и други международни организации в Женева със седалище в гр.
Женева, Конфедераци я Швейцари я
(№ 266)
назначаване на Мартин Иванов Иванов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Финландия със седалище в гр. Хелзинки
(№ 267)
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назначаване на Уляна Симеонова Бог
данска за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Унгария със седалище в гр. Будапеща
(№ 273)
назначаване на Тодор Иванов Чуров за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Румъния със
седалище в гр. Букурещ (№ 276)
назначаване на Андрей Димитров Техов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Аржентина със седалище в гр. Буенос
Айрес (№ 277)
назначаване на Мартин Иванов Иванов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Финландия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Естония със седалище в
гр. Хелзинки, Република Финландия
(№ 283)
освобождаване на Стефан Любомиров
Тафров от длъжността постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню
Йорк със седалище в гр. Ню Йорк, Съединени американски щати (№ 284)
назначаване на Георги Великов Панайотов за постоянен представител на
Република България към Организацията
на обединените нации в Ню Йорк със
седалище в гр. Ню Йорк, Съединени
американски щати (№ 285)
освобождаване на Николай Христов
Янков от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Ислямска републ ика
Афганистан (№ 288)
освобождаване на Пламен Георгиев
Шукюрлиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република България в К итайската народна
република със седалище в гр. Пекин
(№ 289)
назначаване на Августина Кирилова
Цветкова за извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България в
Босна и Херцеговина със седалище в
гр. Сараево (№ 290)
освобождаване на Светла Цветанова
Стефанова от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Куба, в Доминиканската република и в Ямайка със
седалище в гр. Хавана, Република Куба
(№ 296)
о с в о б ож д а в а н е н а Р у м е н Пе т р о в
Пе т ров о т д л ъ ж но с т та извън р е ден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет със седалище в гр. Кайро
(№ 297)
назначаване на Любоми р Николов
Попов за извънреден и пълномощен
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посланик на Република България в
Арабска република Египет със седалище
в гр. Кайро (№ 298)
назначаване на Григор Калинов Порожанов за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
К итайската народна република със
седалище в гр. Пекин (№ 320)
назначаване на Борисл ав К и ри лов
Кос т ов за извън реден и п ъ л номо щен посланик на Република България
в Япония със седалище в гр. Токио
(№ 321)
назначаване на Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева на длъжността
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Армения със седалище в гр. Ереван
(№ 322)
освобождаване на Елена Радкова Шекерлетова от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република Българи я в Реп ублика А вст ри я
(№ 339)
освобождаване на Иван Стоянов Сираков от длъжност та извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Словения
(№ 340)
освобождаване на Максим Георгиев
Гайтанджиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Многонационалната държава Боливия със седалище в гр. Буенос
Айрес, Република Аржентина (№ 346)
освобождаване на Максим Георгиев
Гайтанджиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Парагвай със
седалище в гр. Буенос Айрес, Република
Аржентина (№ 347)
освобождаване на Максим Георгиев
Гайтанджиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Републ ика Чили със седалище в гр. Буенос Айрес, Република
Аржентина (№ 348)
освобождаване на Максим Георгиев
Гайтанджиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Източна република Уругвай със седалище в гр. Буенос Айрес,
Република Аржентина (№ 349)
освобож даване на Христо Георгиев
Гуджев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Хондурас със
седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати (№ 350)
освобож даване на Христо Георгиев
Гуджев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Коста Рика със
седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати (№ 351)
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освобож даване на Христо Георгиев
Гуджев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
Българи я в Република Панама със
седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати (№ 352)
освобож даване на Христо Георгиев
Гуджев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Гватемала със
седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати (№ 353)
освобож даване на Христо Георгиев
Гуджев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
Бъ лгари я в Белиз със седа лище в
гр. Мексико, Мексикански съединени
щати (№ 354)
освобож даване на Христо Георгиев
Гуджев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Никарагуа със
седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати (№ 355)
освобож даване на Христо Георгиев
Гуджев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Ел Салвадор със
седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати (№ 356)
освобож даване на Костадин Ташев
Коджабашев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Кралство Испания със седалище в гр. Мадрид (№ 361)
назначаване на Иван Илиев Кондов за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство
Испания със седалище в гр. Мадрид
(№ 362)
освобождаване на Маргарита Ганева
Ганева от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Словашката република със
седалище в гр. Братислава (№ 363)
назначаване на Йорданка Йорданова
Чобанова за извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България в
Словашката република със седалище
в гр. Братислава (№ 364)
освобождаване на Тодор Христов Стоя
нов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република със
седалище в гр. Лисабон (№ 365)
назначаване на Василий Христов Такев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Португалската
република със седалище в гр. Лисабон
(№ 366)
назначаване на Красимир Димитров
Стефанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Южна Африка със седалище в гр. Претория (№ 367)
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назначаване на Иван Стоянов Сираков
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Австрия (№ 368)
92
назначаване на Румен Димитров Александров за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Кралство Нидерландия със седалище
в гр. Хага (№ 369)
92
назначаване на Валентин Делчев Порязов за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Кра лс т во Ш вец и я с ъс седа л и ще в
гр. Стокхолм (№ 370)
92
назначаване на Димитър Иванов Абаджиев за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Словения със седалище в
гр. Любляна (№ 390)
101
За назначаване и освобождаване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
освобождаване на вицеадмирал Румен
Георгиев Николов от длъжността началник на отбраната и от военна служба,
считано от 9 февруари 2016 г. (№ 15)
10
освобождаване на генерал-лейтенант
Константин Веселинов Попов от длъжността заместник-началник на отбраната и назначаването му на длъжността
началник на отбраната, считано от
9 февруари 2016 г. (№ 17)
12
назначаване на полковник Иван Кирилов Ортомаров на длъжността директор
на дирекция „Операции и подготовка“ в
Министерството на отбраната (№ 61)
26
назначаване на полковн ик Валери Константинов Цолов на длъжността началник на щаба на Сухопътните войски,
считано от 1 април 2016 г. (№ 62)
26
назначаване на полковн ик Костадин
Атанасов Кузмов на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада,
считано от 1 април 2016 г. (№ 63)
26
назначаване на капитан I ранг Боян
Кирилов Медникаров на длъжността
нача л н и к на Висше воен номорско
училище „Н. Й. Вапцаров“, считано от
1 април 2016 г. (№ 68)
26
назначаване на полковн ик Светослав
Любенов Даскалов на длъжността директор на Служба „Военна информация“,
считано от 1 април 2016 г. (№ 69)
26
назначаване на Елица Велизарова Николова за член на Управителния съвет
на Българската народна банка, считано
от 17 юни 2016 г. (№ 87)
29
освобождаване на комодор Коста Генов
А ндреев от длъжност та заместниккомандир на Военноморските сили
(№ 130)
40
освобож да ва не на комодор Ма лен
Стефанов Чубенков от длъж ност та
коман дир на Военноморската база
и назначаването му на длъжността
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командир на флотилия бойни и спомагателни кораби, считано от 1 юли
2016 г. (№ 229)
назначаване на капитан I ранг Никола
Стоянов Каранов на длъжността заместник-командир на Военноморските сили
(№ 230)
назначаване на полковник Митко Стефанов Григоров на длъжността директор
на дирекция „Логистика“ на Министерството на отбраната (№ 231)
освобождаване на бригаден генерал
Данчо Димитров Дяков от длъжността
помощник-началник на щаба J9 – цивилно-военни взаимоотношения и партньорство в Съюзното командване на
силите на НАТО в Брунсум, Холандия,
и назначаването му на длъжността
съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната
сигурност, считано от 2 август 2016 г.
(№ 233)
освобождаване на полковник Юлиан
Василев Харалампиев от длъжността
заместник-началник на Националната
служба за охрана (№ 240)
назначаване на подполковник Емил
Симеонов Тонев на длъжността заместник-началник на Националната служба
за охрана (№ 241)
освобождаване на генерал-майор Румен
Георгиев Радев от длъжността „командир на Военновъздушните сили“ и от
военна служба (№ 282)
назначаване на Мартин Райчев Райков
за член на Централната избирателна
комисия (№ 286)
назначаване на бригаден генерал Цанко Иванов Стойков на длъжност та
командир на Военновъздушните сили
(№ 295)
освобождаване на полковник Красимир
Александров Станчев от длъжността
заместник-началник на Националната
служба за охрана (№ 308)
назначаване на полковник Росен Тинков
Тодоров на длъж ност та заместникначалник на Националната служба за
охрана (№ 309)
назначаване на Бойчо Иванов Арнаудов
за член на Централната избирателна
комисия (№ 313)
назначаване на Катя Иванова Иванова
за член на Централната избирателна
комисия (№ 314)
освобождаване на генерал-майор Златко
Тонев Златев от длъжността заместниккомандващ на Съвместното командване
на силите и от военна служба (№ 310)
освобождаване на бригаден генерал
Анатолий Цветанов Кръстев от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили (№ 336)
освобождаване на бригаден генерал
Петьо Христов Мирчев от длъжността
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командир на 24-та авиационна база и
за назначаването му на длъжността
заместник-командир на Военновъздушните сили (№ 337)
88
За назначаване на полковник Димитър
Иванов Иванов на длъжността командир
на 24-та авиац ионна база (№ 338)
88
За освобождаване на генерал-майор Тодор
Цонев Дочев от длъжността началник
на Военна академия „Г. С. Раковски“
и назначаването му на длъжността
заместник-командващ на Съвместното
командване на силите (№ 358)
92
За освобождаване на бригаден генерал
Груди Иванов Ангелов от длъжността командир на 61-ва механизирана
бригада и назначаването му на длъжността началник на Военна академия
„Г. С. Раковски“ (№ 359)
92
За назначаване на полковник Пламен
Димитров Йорданов на длъжността
командир на 61-ва механизирана бригада
(№ 360) 	
92
За освобождаване на бригаден генерал
Боян Наков Ставрев от длъжността
командир на Националната гвардейска
част и от военна служба (№ 384)
100
За назначаване на полковник Илко Димит
ров Йорданов на длъжността командир на Националната гвардейска част
(№ 385)
100
Г.
За награждаване с ордени и медали
На г-н Емил Зулфугар оглу Каримов – извънреден и пълномощен посланик на
Република Азербайджан в Република
България, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 2)
4
На проф. д-р Милан Стоянов Миланов с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 3)
4
На Йордан Михайлов Семерджиев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 4)
4
На г-н Бунян Саптомо – извънреден и
пълномощен посланик на Република
Индонезия в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 7)
6
На г-н Никос Анастасиадис – президент
на Република Кипър, с орден „Стара
планина“ с лента (№ 23)
16
На г-н Харри Салми – извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 42)
19
Посмъртно на Ваньо Митков Танов с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 45)
19
На Янка Крумова Такева с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 52)
23
На кардинал Пиетро Паролин – държавен
секр етар на Светия престол, с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 55)
23
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На г-н Робърт Гибсън с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ първа степен (№ 57)
На г-н Гийермо Са лва дор Асрак – извънреден и пълномощен посланик на
Република Аржентина в Република
България, с орден „Мадарски конник“
първа степен (№ 70)
На г-н Арсен Схоян – извънреден и пълномощен посланик на Република Армения
в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 71)
На г-н Шин Мен-хо – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея
в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 72)
На д-р Хайнц Фишер – федерален президент на Република Австрия, с орден
„Стара планина“ с лента (№ 81)
На г-жа Латифа Ахарбаш – извънреден и
пълномощен посланик на Кралство
Мароко в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 90)
На г-н Уей Дзинхуа – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна
република в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 91)
На д-р Ервин Прьол – министър-председател на федерална провинция Долна
Австрия, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 92)
На г-н Анджей Дуда – президент на Република Полша, с орден „Стара планина“
с лента (№ 99)
На Божана Георгиева Апостолова-Пейкова
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 131)
На п р о ф. К ру м Д и м и т р ов Да м я нов с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 132)
На проф. Милена Веселинова Моллова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 133)
На Стефка Иванова Берова с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 134)
На проф. Анастас Георгиев Славчев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 135)
На Мая Василева Нешкова с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 136)
На чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., с орден „Стара планина“
първа степен (№ 137)
На г-жа Аник ван Калстър – извънреден
и пълномощен посланик на Кралство
Белгия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 138)
На Камен Иванчев Донев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 140)
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На Петя Стефанова Сил янова с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 141)
На И ва й ло Васи лев С т оя нов (Мари ус
Куркински) с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен (№ 142)
На Стефан Стефанов Москов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 143)
На Иглика Иванова Трифонова с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 144)
На Георги Господинов Георгиев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 145)
На Христо Димитров Бойчев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 146)
На Деян Енчев Попов (Деян Енев) с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 147)
На Станислав Минков Памукчиев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 148)
На Свилен Манолов Блажев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 149)
На Божидар Николов Козарев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 150)
На Милко Йорданов Божков с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 151)
На Васко Петров Василев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 152)
На Соня Петкова Йончева с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
(№ 153)
На г-жа Колинда Грабар-Китарович – президент на Република Хърватия, с орден
„Стара планина“ с лента (№ 155)
На г-н Буяр Нишани – президент на Реп у бл и к а А лба н и я, с орден „С тара
планина“ с лента (№ 156)
На г-н Григор Рубенович Сафарян, директор на 131-во училище „П. К. Яворов“
в Ереван и председател на Дружеството
за културни връзки „Армения – България“, с орден „Мадарски конник“ първа
степен (№ 157)
На г-н Артур Хачатурович Нерсисян, отговорен секретар на Дружеството за културни връзки „Армения – България“, с
орден „Мадарски конник“ втора степен
(№ 158)
На г-н Клаус Йоханис – президент на Румъния, с орден „Стара планина“ с лента
(№ 171)
На г-н Димостенис Стоидис – извънреден
и пълномощен посланик на Република Гърция в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 173)
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На г-н Антон Пакурецу – извънреден и
пълномощен посланик на Румъния в
Републ ика България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 174)
На проф. Камен Димов Велев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 181)
На академик чл.-кор. проф. д-р Николай
Иванов Попов, д.м.н., с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 185)
На г-н Йоахим Гаук – федерален президент на Федерална република Германия, с орден „Стара планина“ с лента
(№ 190)
На г-н А н д ра ш К лей н – извън реден и
пълномощен посланик на Унгария в
Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 191)
На проф. Енчо Николов Попов с орден „Стара планина“ първа степен (№ 210)
На г-н Петро Порошенко – президент на
Украйна, с орден „Стара планина“ с
лента (№ 211)
На г-н Такаши Коидзуми – извънреден и
пълномощен посланик на Япония в
Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 234)
На г-жа Аник ван Калстър – извънреден
и п ъ лномощен посла ник на Кра лство Белгия в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 235)
На г-н Ксавие Лапер дьо Кабан – извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 236)
На проф. д-р Огнян Георгиев Бранков с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 247)
На г-н Борут Пахор, президент на Република
Словения, с орден „Стара планина“ с
лента (№ 248)
На г-н Хосе Луис Тапиа Висенте, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 249)
На г-н Мохамед бен Али Алнуейми – извънреден и пълномощен посланик на
Държавата Катар в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа
степен (№ 268)
На г-н Серджо Матарела – президент на
Италианската република, с орден „Стара
планина“ с лента (№ 269)
На г-н Юрий Николаевич Исаков – извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 291)
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На г-н Марко Контичели – извънреден и
пълномощен посланик на Италианската
република в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 287)
На доцент Божанка Георгиева Константинова с орден „Св. св. Кирил и Методий“
втора степен (№ 325)
На професор Нева Венелинова Кръстева
с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 326)
На Станислав Боянов Димитров с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 327)
На г-жа Мари-Луиз Колейро Прека – президент на Република Малта, с орден
„Стара планина“ с лента (№ 335)
На г-н Николае Тимофти – президент на
Република Молдова, с орден „Стара
планина“ с лента (№ 341)
На г-н Лхамсурен Дугержав – извънреден
и пълномощен посланик на Монголия в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 342)
На г-н Филип Вуянович – президент на
Черна гора, с орден „Стара планина“ с
лента (№ 372)
На д-р Васил Спиридонов Стоянов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 373)
Посмъртно на проф. Константин Иванов
Кацаров – изтъкнат български учен
юрист, адвокат, историк и патриот,
основател на Фондация „Константин
и Зиновия Кацарови“, с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 374)
Посмъртно на Васил Иванов Златевски с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 399)
Посмъртно на Тодор Димитров Филипов с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 400)
Посмъртно на Стойчо Христов Караджов
с орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 401) 	
Посмъртно на Герасим Тодоров Николов с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 402) 	
Посмъртно на Христо Янчев Бузов с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 403)
Посмъртно на Иван Пенчев Тасев с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 404) 	
Посмъртно на Петър Димитров Дойков с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 405) 	
Посмъртно на Петко Маринов Китиков с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 406) 	
Посмъртно на Георги Иванов Комитов с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 407) 	
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Посмъртно на Минчо Петков Михов с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 408)
Посмъртно на Атанас Иванов Баталов с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 409)
Посмъртно на Спас Тодоров Райкин с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 410) 	
Посмъртно на Стефан Димитров Генчев с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 411) 	
Посмъртно на Спас Асенов Иванов с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 412)
Посмъртно на Кольо Димитров Господинов
с орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 413) 	
Посмъртно на Цанко Иванов Цанков с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 414) 	
Посмъртно на Цветанка Стефанова Георгиева-Чолакова с орден „За гражданска
заслуга“ първа степен (№ 415) 	
Посмъртно на Атанас Борисов Ваташки с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 416)
Посмъртно на Добри Христов Чапуков с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 417)
Посмъртно на Христо Пенчев с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 418)
Посмъртно на Пеньо Христов Михов с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 419)
Посмъртно на Георги Маринов Стоянов
(Търпанов) с орден „За граж данска
заслуга“ първа степен (№ 420)
Посмъртно на Кръстьо Иванов Хаджииванов
с орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 421)
Посмъртно на Стоян Хаджиев Денев с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 422)
Посмъртно на Стоян Янев Гергинов с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 423)
Посмъртно на Яни Стоянов Магриотов с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 424) 	
Посмъртно на Фаик Алиев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен (№ 425)
Посмъртно на Сюлейман Адемов Палов с
орден „За гражданска заслуга“ първа
степен (№ 426) 	
Посмъртно на Али Рези Кехайов с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 427)
Посмъртно на Атем Гуйчов с орден „За
г ра ж да нск а засл у га“ п ърва с т епен
(№ 428)

Д.
102
102
102
102
102

На

На
На
На
На

102
На
102
На
102
На
102
На
102
102

На

102

На

102

На

102
102
102
102

На
На
На
На

102
На
102
Е.
102
102

На
На
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За удостояване офицери с висши военни
звания
генерал-лейтенант Константин Веселинов Попов с висше офицерско звание
„генерал“, считано от 1 май 2016 г.
(№ 59)
26
контраадмирал Емил Василев Ефтимов
с висше офицерско звание „вицеадмирал“, считано от 16 юли 2016 г. (№ 60) 26
полковник Валери Константинов Цолов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 62)
26
полковник Костадин Атанасов Кузмов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 63)
26
бригаден генерал Димит ър Крумов
Илиев с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 април 2016 г.
(№ 65)
26
контраадмирал Георги Христов Фиданов
с висше офицерско звание „вицеадмирал“, считано от 1 май 2016 г. (№ 66)
26
комодор Кирил Йорданов Михайлов с
висше офицерско звание „контраадмирал“, считано от 1 май 2016 г. (№ 67)
26
капитан І ранг Боян Кирилов Медникаров   с висше офицерско звание
„комодор“, считано от 1 април 2016 г.
(№ 68)
26
полковник Светослав Любенов Даскалов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 април 2016 г.
(№ 69)
26
генерал-майор Любчо Спасов Тодоров
с висш е офицерско звание „генераллейтенант“, считано от 30 юни 2016 г.
(№ 228)
53
капитан I ранг Никола Стоянов Каранов
с висше офицерско звание „комодор“
(№ 230)
53
генерал-майор Пламен Асенов Атанасов
с висш е офицерско звание „генераллейтенант“, считано от 30 октомври
2016 г. (№ 232)
53
бригаден генерал Цанко Иванов Стойков
с висше офицерско звание „генералмайор“ (№ 295)
71
полковник Димитър Иванов Иванов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 338)
88
бригаден генерал Груди Иванов Ангелов
с висш е офицерско звание „генералмайор“ (№ 359)
92
полковник Пламен Димитров Йорданов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 360)
92
полковник Илко Димитр ов Йорданов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 385)
100
За наименуване на обекти с национално
значение и населени места
г е ог р аф с к и о б ек т и в А н т а рк т и к а
(№ 164)
45
г е ог р аф с к и о б ек т и в А н т а рк т и к а
(№ 209)
51
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За

преименуване на село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград,
на село Мосомище (№ 379)
99
Ж. Други
За изменение на Указ № 244 от 7 декември
2015 г. за представители на президента
на републиката в Съвета за сигурност
към Министерския съвет (№ 1)
3
За изменение на Указ № 85 от 28 февруари
2012 г. за утвърждаване на длъжностите
във Въоръжените сили на Република
България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за
охрана, изискващи висши офицерски
звания (№ 58)
26
За поправка на Указ № 57 от 22 март
2016 г. (№ 123)
35
За връщане за ново обсъж дане в Нар од н о т о с ъ б р а н и е н а р а з п о р ед б и
от Закона за изменение и допълнение на Изборни я кодекс, приет от
Н ар од но т о с ъ бра н ие н а 2 8 а п ри л
2016 г., и мотивите към указа (№ 127)
36
За изменение на Указ № 85 от 28 февруари
2012 г. за утвърждаване на длъжностите
във Въоръжените сили на Република
България и Национ алната служба за
охрана, изискващи висши офицерски
звания (№ 227)
53
За определяне на наименованията, границите и номерацията на изборните райони
за произвеждане на избори за президент
и вицепрезидент на Републиката на
6 ноември 2016 г. (№ 278)
65
За определяне на 6 ноември 2016 г. за
дата на произвеждане на национален
референдум с въпроси: „Подкрепяте
ли народни те п редстави тели да се
избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два
тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите
и референдумите?“; „Подкрепяте ли
годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на
последните парламентарни избори?“
(№ 279)
65
За възлагане на Бойко Методиев Борисов
да състави правителство (№ 382)
97
За възлагане на Корнелия Петрова Нинова
да състави правителство (№ 386)
98
За възлагане на парламентарната група „Реформаторски блок“ да посочи кандидат
за министър-председател (№ 393)
100

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на
Конституционния съд

14

За
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изменение на Правилника за организация на дейността на Конституционния
съд

16

РЕШЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 6 от 2015 г. (№ 3)
Номер 10 от 2015 г. (№ 4)
Номер 2 от 2016 г. (№ 5)
Номер 1 от 2016 г. (№ 6)
Номер 8 от 2015 г. (№ 7)
Номер 9 от 2015 г. (№ 8)
Номер 8 от 2016 г. (№ 9)
Номер 3 от 2016 г. (№ 10)
Номер 7 от 2016 г. (№ 11)
Номер 13 от 2015 г. (№ 12)

20
32
38
47
49
51
60
79
80
83

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 5 от 2015 г. (№ 1)
Номер 12 от 2015 г. (№ 2)
Номер 5 от 2016 г. (№ 3)
Номер 10 от 2016 г. (№ 4)
Номер 4 от 2016 г. (№ 5)
Номер 11 от 2015 г. (№ 6)
Номер 14 от 2016 г. (№ 7)
Номер 17 от 2016 г. (№ 8)

7
32
43
61
82
85
94
96

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
371 За одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.
372 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2015 г.
373 За одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г.
374 За одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на
туризма за 2015 г.
375 За определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
376 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.
377 За одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.

1
1

1

1
1

1
1
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378 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2015 г.
379 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2015 г.
380 За изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
381 За допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от
2013 г.
382 За приемане на План за развитие на
въоръжените сили до 2020 г.
383 За одобряване на допълн ителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2015 г.
384 За изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г.
385 За дейността на Централния орган за
обществени поръчки за нуждите на
органите на изпълнителната власт
386 За изменение на Постановление № 373
на Министерския съвет от 2015 г. за
одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г.
387 За изменение на Постановление № 379
на Министерския съвет от 2015 г. за
одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
388 За приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове
за отдих и на плавателните съдове за
лично ползване
389 За изменение на Постановление № 74
на Министерския съвет от 2015 г. за
създаване на Национален икономически
съвет
390 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
391 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2015 г.

1

1
3

3
3
3

2
2

2

2

4

2
4
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392 За изменение на Постановление № 374
на Министерския съвет от 2015 г. за
одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на туризма за 2015 г.
393 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 57 на
Министерския съвет от 2014 г.
394 За изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети
за малки и средни предприятия, приети
с Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2005 г.
395 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
1
За приемане на Наредба за управление
на минните отпадъци
2
За приемане на Наредба за предот
вратяване на големи аварии с опасн и
вещества и за ограничаване на последствията от тях
3
За създаване на Съвет по прилагане
на Актуал изираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната
система
4
За изменение на Постановление № 36
на Министерския съвет от 2015 г. за
финансово подпомагане на дейността
на извънучилищните педагогически
учреждения в системата на народната
просвета
5
За изменение и допълнение на Наредбата за реда за избор на осигуряване,
внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските
за Фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“ и за обмен
на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от
2015 г.
6
За изменение и допълнение на Устрой
ст вени я п рави лник на Бъ лгарск и я
институт по метрология, приет с Постановление № 109 на Министерския
съвет от 2006 г. 	
7
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г.
8
За приемане на Наредба за регулиране
на качеството на водоснабдителните и
канализационните услуги и на Наредба
за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
9
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката за 2016 г.
10 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията
по Закона за електронните съобщения,
приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.
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За приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на
висше образование по специалностт а „ А рх и т ек т у ра“ на о бра зоват е л
но-квалификационна степен „магис
тър“ с професионална квалификация
„архитект“
За изменение и допълнение на Устройст
вения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския
съвет от 2001 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
За приемане на Наредба за Административния регистър
За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за
представителност на организациите
на работниците и служителите и на
работодателите, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от
2003 г. 	
За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по
Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет
от 2007 г.
За приемане на Наредба за държавните
изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“
За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2016 г.
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната,
приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за финансов
надзор за 2016 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на здравеопазването, приет с Постановление № 67 на Министерския съвет от
2015 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет
от 2015 г. за приемане на Национална
програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради,
за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията є
За изменение на Наредбатa за таксите за
използване на летищата за обществено
ползване и за аеронавигационно обслуж-
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ване в Република България, приета с
Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2013 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет
за 2016 г. за изплащане на държавна
парична награда за особени заслуги
За изменение и допълнение на Класи
фикатора 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 одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
За одобряване на допълнителни разходи
за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи
за данък върху добавената стойност
по завършени проекти на общини по
Програмата за развитие на селските
райони през 2007 – 2013 г.
За утвърждаване на единни разходни
стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи
дейности в областта на сценичните
изкуства
За изменение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 97
на Министерския съвет от 2013 г. 	
За изменение на Постановление № 119
на Министерския съвет от 2014 г. за
приемане на национални правила за
допустимост на разходите по операт ивни т е п рог рами, съфинанси рани
от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на Европейския съюз
и от Европейския фонд за морско дело
и рибарство, за финансовата рамка
2014 – 2020 г.
За изменение на Постановление № 184
на Министерския съвет от 2015 г. за
заплатите на военнослужещите и на
цивилните служители по Закона за
о тбраната и въоръжени т е си ли на
Република България
За изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване 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
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37

38

39

40
41

42

43

44
45

46
47

обезщетения за безработица, приета с
Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2015 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 на Наредбата за осигурителните каси, приета с Пост ановление
№ 89 на Министерск и я съвет о т
2001 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 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 вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
За допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне
на стандартна информация за продукти,
свързани с енергопотреблението, по
отношение на консумацията на енергия
и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет
от 2011 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Института по публична администрация
За приемане на Наредба за критериите
и реда за избор на лечебни заведения за
болнична помощ, с които Нац ионалната
здравноосиг у рителна каса ск лючва
договори
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
За приемане на Наредба за съществените изиск вани я и оцен яване на
съответствието на взривните вещества
за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието
за електромагнитна съвместимост, на
Наредба за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на везни с
неавтоматично действие, на Наредба за
съществените изисквания и оценяване
на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните
устройства за асансьори, на Наредба за
съществените изисквания и оценяване
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на съответствието на съоръжения и
системи за защита, предназначени за
използване в потенциално експлозивна
атмосфера, на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени граници на напрежението
За изменение и 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 одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2016 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
възстановяване на част от разходите,
извършени от лицата от педагогическия
персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго
населено място и обратно за 2016 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2016 г.
За изменение на Наредбата за реда за
установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за
създаването, воденето и съдържанието
на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, приета
с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2007 г. 	
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от
2010 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2016 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2009 г. 	
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, събирани от контролнотехническата инспекция към Министерството на земеделието и храните
по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника, приета
с Постановление № 21 на Министерския
съвет от 1999 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за рег ис т ри ра не на цен и т е на т ю т юневи т е издел и я, п рие та с Пос та новление № 192 на Министерския съвет от
2004 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за осъществяване правото на достъп до
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медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет
от 2006 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с
Постановление № 35 на Министерския
съвет от 2011 г.
За изменение на Устройствения правилник на областните администр ации,
приет с Пост ановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2016 г.
За одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета
на Министерството на т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за приключването на
инвестиционни проекти на Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.
За приемане на Тарифа за таксите, които
се заплащат за разрешените ползвания
в защитени територии – изключителна
държавна собственост
За условията и реда за утвърждаване
на броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти в държавните
висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални
направления
За определяне възнаграждението за
звание на офицерите и сержантите в
Националната служба за охрана
За приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“
За изменение и допълнение на Постановление № 103 на Министерския
съвет от 1993 г. за осъществяване на
образователна дейност сред българите
в чужбина
За приемане на Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г.
За изменение на Постановление № 41
на Министерския съвет от 27 февруари
2014 г. за одобряване на допълнителни
плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2016 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за публичния регистър на операторите,
които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона
за отговорността за предотвратяване
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и отстраняване на екологични щети,
приета с Постановление № 317 на Министерския съвет от 2008 г.
За приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба
„Военна полиция“
За приемане на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
болница „Лозенец“, приет с Постановление № 147 на Министерския съвет
от 2000 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2016 г. за финансово подпомагане на
дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на
народната просвета
За приемане на Наредба за определяне
на реда и размера за заплащане на
продуктова такса
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на
пазара на електрическо и електронно
оборудване във връзк а с ограниченията
за употреба на определени опасни вещества, приета с Пост ановление № 55
на Министерския съвет от 2013 г.
За одобряване на Тарифа за определяне
на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата
за профилактика, надзор, контрол и
ликвидиране на болести по животните
и зоонози
За осигуряване за безвъзмездно ползване
на познавателни книжки, учебници и
учебни комплекти
За откриване на Научноизследователски
институт в структурата на Медицинския
университет – Варна
За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2016 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
За изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на водните площи,
приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на играчките, приета с Пост ановление № 300 на
Министерския съвет от 2010 г.
За изменение на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни
заведения за болнична помощ, с които
Националната здравноосиг у рителна
каса сключва договори, приета с Пос
тановление № 45 на Министерск и я
съвет от 2016 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г.
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86

За изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование
по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образоват елноквалификационна степен „бакалавър“,
п риета с Поста новление № 248 на
Министерския съвет от 2005 г.
87 За изменение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 97
на Министерския съвет от 2013 г.
88 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
89 За създаване на Изпълнителна агенция
„Сертификационен одит на средствата
от европейските земеделски фондове“
и за приемане на нейния устройствен
правилник
90 За приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието
на радиосъоръженията
91 За приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
92 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 Държавна
агенция „Национ ална сигурност“
93 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2016 г.
94 За одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
95 За изменение и допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет
от 2016 г. за утвърждаване на единни
разходни стандарти за финансиране
на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта
на сценичните изкуства
96 За допълнение на Постановление № 380
на Министерския съвет от 2015 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
97 За изменение на Устройствения правилник на областните администрации,
приет с Пост ановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
98 За изменение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г.
99 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи, приет с
Постановление № 240 на Министерския
съвет от 1996 г.
100 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собстве-
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ността и ползването на земеделските
земи, приет с Постановл ение № 74 на
Министерския съвет от 1991 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет
от 2015 г. за дейността на Централния
орган за обществени поръчки за нуждите
на органите на изпълнителната власт
За изменение и допълнение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в
горски територии, приета с Постановление № 236 на Министерския съвет
от 2011 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за доп ълни телни те мерк и,
свързани с прилагането на регламенти,
приети съгласно чл. 15 от Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
създаване на рамка за определяне на
изискванията за екодизайн към продук
тите, свързани с енергопотреблението,
приета с Постановление № 27 на Министерския съвет от 2015 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на
класифицираната информация, приета с
Постановление № 263 на Министерския
съвет от 2003 г. 	
За утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавн и т е висш и у ч и л и ща з а у чебнат а
2016/2017 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за задължителните общи условия
за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в
които се създава, обработва, съхранява
и пренася класифицирана информация,
приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г.
За изменение на Тарифата за таксите,
които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, приета с
Постановление № 63 на Министерския
съвет от 2016 г.
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 Пост ановление № 84 на
Министерския съвет от 2010 г.
За изменение 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.
За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г. мак-
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симални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 2016 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Уст ройствени я правилник на Министерството на икономиката, приет с
Пост ановление № 447 на Министерския
съвет от 2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
За създаване на национален механизъм за координация на подготовката и
провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
за непредвидени   и/или неотложни
разходи за предотв ратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия
За одобряване на допълнителни разходи
за финансирането на проекти, свързани
с изпълнението на неотложни мерки
за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското
пространство
За допълнение на Постановление № 190
на Министерския съвет от 2015 г. за
п риема не на де та й л н и п ра ви ла за
допустимост на разходите по Фонд
„Убежище, миграция и интеграция“
и Фон д „Вът р еш н а си г у рно с т “ з а
периода от 2014 г. до 2020 г.
За изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските
лични документи, приет с Постановление №  13 на Министерския съвет от
2010 г. 	
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2016 г.
За изменение на Постановление № 250
на Министерския съвет от 2014 г. за
преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на
придобитата имунна недостатъчност и
полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома
на придобитата имунна недостатъчност,
туберкулоза и сексуално предавани
инфекции
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2016 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2016 г.
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123 За отмяна на Постановление № 260
на Министерския съвет от 2003 г. за
определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие
на Република България в операции по
поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни
организации
124 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за
2016 г.
125 За одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и
провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г. и на допълнителни разходи
за 2016 г.
126 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Пост ановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
127 За изменение и допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет
от 2011 г. за политиката на Република
България на участие в международното
сътрудничество за развитие
128 За изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието
и храните, приет с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2013 г.
129 За изменение и допълнение на Постановление № 37 на Министерския съвет от
2015 г. за определяне на реда и условията
за изпълнение на Оперативна програма
за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица
в България за периода 2014 – 2020 г.
130 За изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, приет
с Постановление № 13 на Министерския
съвет от 2004 г.
131 За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за Националната служба за
охрана
132 За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителна агенци я „Военни
клубове и военно-почивно дело“
133 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2016 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт
134 За изменение на Устройствения правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
135 За изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и органите за
извършване на анализ, оценка и кар-
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тографиране на рисковете от бедствия,
приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2012 г. 	
За определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2016 г.
За допълнение на Наредбата   за гран и ч н и т е кон т рол но -п роп уск ат ел н и
пунктове, приета с Постановление № 104
на Министерския съвет от 2002 г.
За изменение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по
прозрачност по Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, приет с
Постановление № 300 на Министерския
съвет от 2007 г. 	
За определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в
първи клас на държавно или общинско
училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2016 –
2017 година
За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет
от 2014 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Споразумението за
партньорство на Република България
и на програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период
2014 – 2020 г. 	
За изменение и допълнение на Постановление № 125 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на прогнозно
разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. и на допълнителни
разходи за 2016 г. 	
За приемане на Списък на продуктите,
свързани с отбраната и на Списък на
изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол
при внос
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2016 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
За приемане на Наредба за стандартните условия за повторно използване на
информацията от обществения сектор
и за нейното публикуване в отворен
формат
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148 За допълнение на Наредбата за реда
за к ласифициране на растени ята и
веществата като наркотични, приета с
Постановление № 293 на Министерския
съвет от 2011 г.
149 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
150 За изменение на Постановление № 14
на Министерския съвет от 2011 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет
в Министерството на културата
151 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
152 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за отбелязване на
100 години от Първата световна война
и участието на България в нея
153 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет
от 2008 г.
154 За изменение на Постановление № 181
на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическ ите обекти
и дейности, които са от значение за
националната сигурност
155 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2016 г.
156 За одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в
общинските детски градини и училища
за 2016 г.
157 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2016 г. за финансово осигуряване на
дейностите по Модул „Оптимизиране
на вътрешната структура на училищата,
детските градини и самостоятелните
общежития“ от Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на средното образование
158 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2016 г. за стипендии за образователни
резултати на общинските училища
159 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета  на съдебната власт за
2016 г.
160 За определяне правилата за разглеждане
и оценяване на оферти и сключването
на договорите в процедурата за избор
с публична покана от бенефициенти
на безвъзмездна финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
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161 За определяне на правила за координация между управляващите органи на
програмите и местните инициативни
групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на
Подхода „Водено от общностите местно
развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
162 За определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни
и инвестиционни фондове за периода
2014 – 2020 г.
163 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г. 	
164 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт
165 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
166 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на културата за 2016 г.
167 За определяне на реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за
периода 2014 – 2020 г.
168 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г. 	
169 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за енергийно
и водно регулиране за 2016 г.
170 За приемане на Правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация“ и Класификатор на
длъжностите в служба „Военна информация“
171 За приемане на Устройствен правилник
на Националния център по подготовката
и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.
172 За изменение на Устройствения правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
173 За приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските
структурни и инвестиционни фондове 	
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174 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г. 	
175 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини
за покриване на част от транспортните
разходи за доставка на хляб и основни
хранителни продукти за 2016 г.
176 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
177 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Министерството
на образованието и науката, одобрена с
Постановление № 103 на Министерския
съвет от 2003 г.
178 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
179 За допълнение на Постановление № 146
на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки
в сектор „Здравеопазване“
180 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския
съвет от 2006 г.
181 За изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за
хазарта, приета с Постановление № 270
на Министерския съвет от 2012 г.
182 За изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от
2015 г. за приемане на План за развитие
на въоръжените сили до 2020 г.
183 За допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
одобрена с Постановление № 81 на
Министерския съвет от 2000 г.
184 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
185 За приемане на Тарифа за таксите,
които се събират по реда на Закона за
закрила на детето за разглеждане на
документите за издаване на лиценз за
предоставяне на социална услуга за деца
и за подновяване на издаден лиценз
186 За изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет
от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите,
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докторантите и специализантите от
държавните висши училища и научни
организации
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване и за
отнемане на разрешения за промишлена
обработка на тютюн и за производство
на тютюневи изделия, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет
от 2004 г.
За изменение и допълнение на Методиката за определяне на минималния
размер на концесионното плащане за
морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление
№ 9 на Министерския съвет от 2015 г.
За определяне на национални правила
за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове,
за програмен период 2014 – 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи
за 2016 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2016 г., приета
с Постановление № 68 на Министерския
съвет от 2016 г. 	
За одобряване на списък на стоките по
чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от
Закона за обществените поръчки
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
За одобряване на промени по бюджета
на Министерския съвет за 2016 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 	
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на допълнителен трансфер за Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“ за 2016 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския
съвет от 2003 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, приета с
Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2013 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2016 г.
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201 За приемане на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез
употребата им в земеделието 	
202 За изменение на Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен
здравен контрол на Република България, приета с Постановление № 274 на
Министерския съвет от 2006 г. 	
203 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г.
Поправка
204 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2016 г.
205 За доп ъ л нен ие на Пра ви л н и к а з а
прилагане на Закона за защита на
класифицираната информация, приет с
Постановление № 276 на Министерския
съвет от 2002 г.
206 За одобряване на допълнителни разходи
за 2016 г.
207 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
208 За приемане на Наредба за условията и
реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция
на чужденци с предоставено убежище
или международна закрила
209 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
210 За откриване на Научноизследователски
институт в структурата на Медицинския
университет – Плевен
211 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2016 г. за изплащане на
минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
212 За изменение и допълнение на Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, приета с Постановление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г.
213 За приемане на Правилник за организацията и дейността на Координационния
съвет по водите
214 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
215 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2016 г., приета
с Постановление № 68 на Министерския
съвет от 2016 г.
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216 За изменение и допълнение на Постановление № 280 на Министерския съвет
от 2004 г. за създаване на Център „Фонд
за лечение на деца“
217 За изменение и допълнение на Наредбата
за ползване на студентските общежития
и столове
218 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
219 За допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
220 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане
на стипендии и еднократно финансово
подпомагане по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
221 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за разходване на
средствата за финансиране на одобрени
проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на
общественополезна дейност, за дейности
за социално отговорно поведение по
чл. 10а от Закона за хазарта, приета с
Постановление № 223 на Министерския
съвет от 2015 г.
222 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
223 За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират от Центъра за оценка
на риска по хранителната верига
224 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
225 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2016 г.
226 За отменяне на Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с
Постановление № 270 на Министерския
съвет от 1998 г.
227 За допълнение на Постановление № 380
на Министерския съвет от 2015 г. за
изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
228 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване
на дейности по националните програми
„Оптимизация на училищната мрежа“,
„Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час в
училище“, одобрени с Решение № 271
на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на национални програми
за развитие на средното образование
229 За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
230 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната аген-
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ция за бежанците при Министерския
съвет, приет с Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2008 г.
За приемане на Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по
хранителната верига
За приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален
референдум с въпроси „Подкрепяте ли
народните представители да се избират
с мажоритарна избирателна система с
абсолютно мнозинство в два тура?“,
„Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и
референдумите?“ и „Подкрепяте ли
годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на
последните парламентарни избори?“ на
6 ноември 2016 г.
За приемане на Наредба за условията и
реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата
от държавния бюджет за финансиране
на присъщата на държавните висши
училища научна или художественотворческа дейност
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за защита
на конкуренцията за 2016 г.
За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за електронната идентификация
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
За допълнение на Постановление № 74
на Министерския съвет от 2015 г. за
създаване на Национален икономически
съвет
За изменение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 97
на Министерския съвет от 2013 г.
За структурни промени в системата на
здравеопазването
За приемане на Наредба за методиките
за определянето на националната цел
за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел,
въвеждането на схема за задължения
за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за
енергийни спестявания между задължените лица
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За приемане на Устройствен правилник
на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър
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243 За приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за
функциониране на Информационната
система за управление и наблюдение на
средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове (ИСУН) и
за провеждане на производства пред
управляващите органи посредством
ИСУН
244 За изменение на Постановление № 21
от 5 февруари 2015 г. за създаване
на Национален съвет по миграция и
интеграция
245 За приемане на Наредба за осигуряване
безопасността на ядрените централи
246 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
247 За изменение и допълнение на Тарифата
за пристанищните такси, събирани от
Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, одобрена с Постановление № 97 на Министерския съвет от
2007 г.
248 За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
ком и т ет и за п ла щат п ред и зборн и т е
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове
при произвеждането на изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум
с въпроси: „Подкрепяте ли народните
представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно
мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте
ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“
и „Подкрепяте ли годишната държавна
субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да
бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни
избори?“, на 6 ноемв ри 2016 г.
249 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
тютюна и тютюневите изделия, приет с
Постановление № 39 на Министерския
съвет от 1994 г.
250 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване
на дейности по националните програми
„Оптимизация на училищната мрежа“,
„Ученически олимпиади и състезания“,
„Осиг у ряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час
в училище“ и „Достъпно и сигурно
училище“, одобр ени с Решение № 271
на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на национални програми
за развитие на средното образование
251 За приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове, зеленчуци,
мляко и млечни продукти в учебните
заведения – Схема „Училищен плод“ и
Схема „Училищно мляко“
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252 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2016 г.
253 За изменение и допълнение на Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2016 г. за приемане на план-сметка
за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент
и вицепрезидент на Републиката и на
национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да
се избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два
тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите
и референдумите?“ и „Подкрепяте ли
годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев
за един получен действителен глас на
последните парламентарни избори?“ на
6 ноември 2016 г.
254 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2016 г.
255 За приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност
256 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане
на стипендии и еднократно финансово
подпомагане по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Пост ановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
257 За допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите
в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2012 г.
258 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерск ия съвет
259 За приемане на Наредба за условията
и реда за разрешаване на дейностите
по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите
260 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на образованието и науката, приет с
Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. 	
261 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
262 За приемане на Наредба за условията и
реда за осъществяв ане на техническата
и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях,
както и на контрол за техническото им
състояние
263 За закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица
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264 За приемане на Наредба за критерии
те и реда за определяне наличието на
основни интереси в случаите по чл. 13,
ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Закона за обществените
поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане
на конкурс за проект
265 За изменение и допълнение на Постановление № 116 на Министерския съвет от
2016 г. за одобряване на допълнителни
разходи за финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2016 г. за присъединяването на
Република България към Шенгенското
пространство
266 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
267 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират по Закона за държавната собственост, приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от
2011 г.
268 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
269 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2016 г.
270 За изменение на Постановление № 149
на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. 	
271 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2016 г. за изплащане на
държавни парични награди за особени
заслуги към българската държава и
нацията
272 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2016 г.
273 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2016 г.
274 За приемане на Правилник за дейността,
структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“
Поправка
275 За одобряване на допълнителни разходи
за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи
за данък върху добавената стойност по
завършени проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони
през 2007 – 2013 г. и по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.
276 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2016 г.
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277 За изменение и допълнение на Наредбата за водене на регистър на лечебните
заведения за извънболнична помощ
и хосписите, приета с Постановление
№ 2 83 на М и н ис т ер ск и я с ъве т о т
2010 г. 	
278 За приемане на Наредба за условията,
реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за
пространствено развитие, регионалните
схеми за пространствено развитие на
районите от ниво 2 и регионалните
схеми за пространствено развитие на
районите от ниво 3 (области)
279 За изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и
организацията на работа на Агенция
„Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския
съвет от 2009 г.
280 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
281 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
282 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане
на схеми за предоставяне на плодове
и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно
мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г. 	
283 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на отбраната за
2016 г. 	
284 За изменение на Постановление № 125
на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на прогнозно разпределение
на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през
2018 г. и на допълнителни разходи за
2016 г.
285 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2016 г.
286 За приемане на Наредба за приобщаващото образование
287 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2016 г.
288 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет
oт 1998 г. 	
289 За приемане на Наредба за държавните
изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“
290 За изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, приет с Постанов
ление № 67 на Министерския съвет от
2015 г.
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291 За приемане на Наредба за условията и
реда за събиране на таксите за ползване
на пътната инфраструктура по Закона
за пътищата
292 За преобразуване на Общински културен
институт „Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен, в Регионален
военноисторически музей – Плевен
293 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, приета с
Постановление № 175 на Министерския
съвет от 1998 г.
Поправка
294 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
295 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на външните работи за 2016 г.
296 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. за финансиране изграждането
на обход на гр. Габрово – фаза І
297 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вът решните
работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г. 	
298 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на икономиката за 2016 г.
299 За приемане на Наредба за определяне
на реда, начина, сроковете и обхвата
на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни
бюджетни разплащания
300 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национ ални програми за развитие
на средното образование
301 За приемане на Наредба за обхвата и
методологията за извършване на оценка
на въздействието
302 За приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на
Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
303 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2016 г.
304 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
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на Република България за 2016 г. по
бюджета на Министерството на туризма
максимални размери на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети
през 2016 г.
За п риема не на Пра ви л н и к за устройството и дейността на Съвета за
намаляване на риска от бедствия към
Министерския съвет за подпомагане
формирането и осъществяването на
държавната политика в областт а на
защитата при бедствия
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2016 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2016 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2016 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти, приета с
Постановление № 316 на Министерския
съвет от 2011 г.
За п риема не на Пра ви л н и к за устройството и дейността на Военномедицинската академия
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на икономиката за 2016 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми и за извършване на промени на
утвърдените със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
максимални размери на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети
през 2016 г., по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2016 г.
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316 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 271
на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на национални програми
за развитие на средното образование
317 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда на директорите на
общинските детски градини, училища
и центрове за подкрепа за личностно
развитие
318 За приемане на Наредба за държавните
изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за придобиване
на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“
319 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2016 г.
320 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския
съвет от 2006 г. 	
321 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2016 г.
322 За допълнение на Постановление № 254
на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2016 г.
323 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2016 г.
324 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
325 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
326 За изменение на Устр ойствения правилник на Министерството на младежта и
спорта, приет с Постановление № 142
на Министерския съвет от 2013 г.
327 За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет
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328 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на енергетиката
за 2016 г. за изплащане на задълженията на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, съгл асно решение
по Арбитражно дело ICC CASE 18086/
GZ/MHM
329 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2016 г.
330 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2016 г.
331 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните
програми „Оптимизация на училищната
мрежа“, „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, „Дост ъпно и
сигурно училище“ и „Информационни
и комуникационни технологии (ИКТ)
в системата на пред у чилищното и
училищното образование“, одобрени с
Решение № 271 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното
образование
332 За откриване на Научноизследователски
институт в структурата на Техническия
университет – Варна
333 За откриване на Институт за научни
изследвания в структурата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ –
Свищов
334 За откриване на Институт по информация и сигурност в структурата на
Университета по библиотекознание и
информационни технологии – София
335 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на външните работи за 2016 г.
336 За изменение на Устройствения правилник на Националния център по
подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г., приет с
Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2016 г. 	
337 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2016 г.
338 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2016 г.
339 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради
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340 За изменение на Постановление № 125
на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на прогнозно разпределение
на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през
2018 г. и на допълнителни разходи за
2016 г.
98
341 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и
за защитени училища
98
342 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2016 г.
98
343 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
98
344 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от
2014 г.
98
345 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Администрация“
по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2016 г.
99
346 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на туризма за 2016 г.
99
347 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
99
348 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2016 г.
99
349 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на енергетиката за
2016 г.
99
350 За одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване
на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и
„Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“,
одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на средното образование
99
351 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за финансиране на
мерки за преодоляване на последиците
от инцидента на 10 декември 2016 г. в
с. Хитрино, област Шумен
100
352 За приемане на Наредба за ползването
на повърхностните води
100
353 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на финансите
100
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354 За изменение на Наредбата за условията
и реда за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа, приета с
Постановление № 107 на Министерския
съвет от 2003 г.
355 За одобряване на Тарифа за таксите, кои-
то се събират по Закона за туризма
356 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2016 г.
357 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2016 г.
358 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2016 г.
359 За отменяне на Постановление № 71
на Министерския съвет от 2014 г. за
утвърждаване на Стандарти за вътрешен
одит в публичния сектор
360 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
361 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на културата за 2016 г.
362 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г.
363 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2016 г. и за одобряване
на допълнителни трансфери за 2016 г.
364 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Карнобат
за 2016 г.
365 За приемане на Наредба за детските и
ученическите туристически пътувания
с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното
и училищното образование
366 За приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при
търсене и проучване или проучване, или
добив на подземни богатства – нефт и
природен газ, в териториалното море,
континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
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367 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
368 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2016 г.
369 За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2017 г.
370 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по
области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2016 г.
371 За приемане на Наредба за нормите за
водопотребление
372 За определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
373 За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпления
374 За изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
375 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2016 г., приета с Постановление № 68
на Министерския съвет от 2016 г.
376 За изменение на Постановление № 73
на Министерския съвет от 2015 г. за
определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на
вътрешните работи
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МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство относно подкрепа за
проекти на ЕС между правителството
на Република България и Европейската
инвестиционна банка

За

устройството и дейността на служба „Военна информация“ и Класификатор на
длъжностите в служба „Военна информация“
54
Устройствен правилник на Националния
център по подготовката и провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през
2018 г.
55
За организацията и дейността на Координационния съвет по водите
66
Устройствен правилник на Центъра за оценка
на риска по хранителната верига
71
За прилагане на Закона за електронната
идентификация
74
Устройствен правилник на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър
76
За прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
79
За дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно
управление“
86
За устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
93
За устройството и дейността на Съвета за
намаляване на риска от бедствия към
Министерския съвет за подпомагане
формирането и осъществяването на
държавната политика в областт а на
защитата при бедствия
93
За устройството и дейността на Военномедицинската академия
96
Устройствен правилник на Министерството
на финансите
100
За прилагане на Закона за подпомагане и
финансова компенсация на пострадали
от престъпления
103
НАРЕДБИ

36

За

ПРОГРАМИ
На мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища
през 2016 г.

28

ПЛАНОВЕ
За

разви т ие на въор ъжен и т е си л и до
2020 г.

За
За
За

3

ПРАВИЛНИЦИ
Устройствен правилник на Института по
публична администрация
За прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“
За прилагане на Закона за Националната
служба за охрана
Устройствен правилник на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“
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За
19

За

27
42

42

За
За

съществените изисквания и оценяване
на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за
лично ползване
управление на минните отпадъци
предотвратяване на големи аварии с
опасн и вещества и за ограничаване на
последствията от тях
рег улиране на качеството на водоснабдителните и канализационните
услуги
регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
държавните изисквания за придобиване
на висше образование по специа лността „Архитектура“ на образовател
но-квалификационна степен „магис
тър“ с професионална квалификация
„архитект“
Административния регистър
държавните изисквания за придобиване
на висше образование на образовател-

4
5
5
6
6

7
8
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За

За
За
За
За
За
За
За

За

За
За
За
За

За

За
За

За

но-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна
медицина“
критериите и реда за избор на лечебни
заведения за болнична помощ, с които
Нац ион алната здравноосиг у рителна
каса сключва договори
съществените изисквания и оценяване
на съответствието на взривните вещества за граждански цели
съществените изисквания и оценяване
на съотв етствието на съдовете под налягане
съществените изисквания и оценяване
на съответствието за електромагнитна
съвместимост
съществените изисквания и оценяване
на съответствието на везни с неавтоматично действие
съществените изисквания и оценяване
на съотв етствието на средствата за
измерване 	
съществените изисквания и оценяване
на съответствието на асансьорите и на
предпазните устройства за асансьори
съществените изисквания и оценяване
на съответствието на съоръжения и
системи за защита, предназначени за
използване в потенциално експлозивна
атмосфера
съществените изисквания и оценяване
на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в
определени граници на напрежението
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
съществените изисквания и оценяване
на съответствието на съоръженията под
налягане
условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, и контрола
над тях в Държавна агенция „Национална сигурност“
стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване
в отворен формат
администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни
фондове 	
реда и начина за оползотворяване на
утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието 	
условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за
интеграция на чужденци с предоставено
убежище или международна закрила

За
9

19
За
23
23
23

За

23
23
За
23

23

23

За

За

За

30
32

За

33

33

За

48
57

63

65

За
За
За
За
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условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния
бюд жет за финанси ране на п рисъщата на държавните висши у чилища нау ч на и л и х у дожес т вено т вор ческа дейност
методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност
и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за
задължения за енергийни спестявания
и разпределянето на индивидуалните
цели за енергийни спестявания между
задължените лица
определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейските структу рни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на
производства пред управляващите органи посредством ИСУН
осигуряване безопасността на ядрените
централи
условията и реда за прилагане на схеми
за предоставяне на плодове, зеленчуци,
мляко и млечни продукти в учебните
заведения – Схема „Училищен плод“ и
Схема „Училищно мляко“
условията и реда за разрешаване на
дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за
контрол върху наркотичните вещества
и прекурсорите
условията и реда за осъществяв ане на
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол
за техническото им състояние
критериит е и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите
по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и
„ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за
обществените поръчки, които трябва
да бъдат защитени при сключване на
договор за обществена поръчка или при
провеждане на конкурс за проект
условията, реда и сроковете за изготвяне,
съгласуване, приемане, актуализиране и
изпълнение на Националната концепция
за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие
на районите от ниво 2 и регионалните
схеми за пространствено развитие на
районите от ниво 3 (области)
приобщаващото образование
държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация
„учител“
условията и реда за събиране на таксите
за ползване на пътната инфраструктура
по Закона за пътищата
обхвата и методологията за извършване
на оценка на въздействието

73

75

76
76

77

78

81

83

88
89

89
89
91

С Т Р. 1 0 6
За

За

За

За
За

За

За
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определяне на реда, начина, сроковете
и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за
електронни бюджетни разплащания
държавните изисквания за придобиване
на висше образование на образователноквалификационна степен „бакалавър“
по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“
държавните изисквания за придобиване
на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“
ползването на повърхностните води
детските и ученическите туристически
пътувания с обща цена, инициирани от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
изискванията за предотвратяване на
аварии при търсене и проучване или
проу чване, или добив на подземни
богатства – нефт и природен газ, в
териториалното море, континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в
Черно море
нормите за водопотребление

92

96

За
96
100

103

103
103

ТАРИФИ
За

таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост
За определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по
програмата за профилактика, надзор,
контрол и ликвидиране на болести по
животните и зоонози
За таксите, които се събират по реда на
Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване
на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на
издаден лиценз
За таксите, които се събират от Центъра
за оценка на риска по хранителната
верига
За методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност
и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за
задължения за енергийни спестявания и
разпределянето на индивидуалните цели
за енергийни спес-тявания между задължените лица
По която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат пред
изборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското
национално радио и техните регионални
центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Ре-

26

30

59
69

75
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публиката и на национален референдум
с въпроси: „Подкрепяте ли народните
представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно
мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте
ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“
и „Подкрепяте ли годишната държавна
субсидия, отпускана за финансиране на
политическите партии и коалициите, да
бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни
избори?“, на 6 ноемв ри 2016 г.
76
таксите, коит о се събират по Закона за
туризма
102
РЕШЕНИЯ

1005 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Св. Влас – централен“, община
Несебър, област Бургас
1006 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Градина-запад“, община Созопол,
област Бургас
1007 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Лозенец“, община Царево, област
Бургас
1008 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
пла ж „Червенка“, община Созопол,
област Бургас
1009 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Бургас-север“, община Бургас,
област Бургас
1010 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Нов плаж – Св. Влас“, община
Несебър, област Бургас
1011 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Св. Влас-запад“, община Несебър,
област Бургас
1012 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Китен-юг“, община Приморско,
област Бургас
1013 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Росенец-север“, община Бургас,
област Бургас
1020 За определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията,
различни от източноправославното,
през 2016 г.
7
За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалноо блицовъчни мате
риали – вулкански туфи, от находище  „Роза“, разположено в землището
на с. Брежана, община Джебел, област Кърд жали, на „Андезит“ – ООД,
гр. Бургас

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5
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За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
а л. 1, т. 5 о т За кона за подзем ните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Галчово
гнездо“, разположено в зем лището
на с. Илинденци, община Струмяни,
облас т Бла г оевг ра д, на „И л и н денци – Мрамор“ – АД, с. Илинденци
21 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мергелни глини, от находище „Александра“, разположено в землището на
с. Ловец, община Търговище, област
Търговище, на „Тайфун – БГ“ – ООД,
гр. Търговище
22 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 „Илинденци“, участък „Централен-1“, разположено в землището на с. Илинденци,
община Струмяни, област Благоевград, на „Илинденски мрамор“ – ООД,
гр. Сандански
24 За прекратяване на процедури за предоставяне на концесии за услуги за
морски плажове
28 За изменение и допълнение на Решение
№ 619 на Министерския съвет от 2009 г.
за приемане Списък на регулираните
професии в Република България
35 За приемане на Отчета за изпълнението
на Националната статистическа програма и за дейността на Националния
статистически инс титут през 2015 г. и
за приемане на Националната статистическа програма за 2016 г.
48 За изменение на Решение № 52 от 2014 г.
на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнообл и цовъч н и мат ериа л и – г на йси, о т
находище „Стария даскал“, разположено в землището на с. Кобилино,
община Ивайловград, област Хасково,
на„Барон“ – ООД, Хасково
77 За приемане на План за управление на
Природен парк „Персина“
120 За приемане на План за управление на
Природен парк „Беласица“
132 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
су ровина, о т на ходище „Колобър“,
участък „Първи“ и участък „Втори“,
разположено в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник,
община Дулово, област Силистра, на
„Каолин“ – АД, гр. Сеново

5
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7
7

7

9

9
13
17

18
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140 За отказ за признаване на Сдружение
„Национ ална асоциация на ресурсните
учители“ за национално представителна
организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания
141 За отказ за признаване на Сдружение
„Българска асоциация за рекреация и
туризъм“ за национално представителна
организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания
195 За п риема не на П ла н за у п ра вление на Национален парк „Централен
Балкан“
218 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 „Антената“ в землищата
на кв. Враждебна, кв. Бенковски и кв.
Орландовци, Столична община, област
София-град, на ЕТ „Инерт-94 – Цветелин Петров“, София
219 За изменение и допълнение на Решение
№ 622 на Министерския съвет от 2009 г.
за предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пясъци, годни
за шихтоване на меден концентрат, от
находище „Манастира Св. Тодор“, разположено в землищата на с. Доброславци
и с. Балша, район Нови Искър, област
София
243 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовик, от находище „Голия връх“,
участък „Запад“, с. Върбешница и с.
Горна Кремена, община Мездра, област
Враца, на ЕТ „Алекс – Ко – Александър
Койчев“ – гр. София
244 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект
„Гражданско летище за обществено
ползване Пловдив“
268 За приемане на отчет за дейността на
Управителния съвет на Националния
компенсационен ж илищен фон д за
2015 г.
282 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Попенец“,
разположено в землищата на с. Козаревец, община Лясковец, и с. Пис арево,
община Горна Оряховица, област Велико
Търново, на „Аркус – строй“ – ЕАД,
гр. Велико Търново
320 За одобряване на Национална програма
за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и
зоонозите за периода 2016 – 2018
72,
425 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
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19
26

27

27

29

28

31

32

73
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452

493
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т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – базалти, от находище „Атара“, разположено
в землището на с. Полянец, община
Джебел, област Кърджали, на „Проекти
XXI“ – ЕООД, Джебел
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище
„Плоски“, участък „Плоски-север“ и
у част ък „П лоск и-юг“, разположено
в землището на с. Плоски, община
Санданск и, област Благоевград, на
„Имелманстрой“ – АД, Сандански
За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни
материали – гранодиорити, от находище „Гранитово“, участък „Гранитово – Централен“, разположено в землището на с. Гранитово, община Елхово,
облас т Ямбол, на „С а к арела Мрамор и Гранит“ – ООД, Елхово
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – мергелни глини,
от находище „Станчов връх“, участък
„Лита“, разположено в землището на
гр. Луковит, община Луковит, област
Ловеч, на „Успех“ – АД, София
За изменение и допълнение на Решение
№ 265 на Министерския съвет от 2003 г.
за приемане Списък на физическите
лица, юридическите лица, групите и
организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма
За удължаване на срока на разрешението 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 „Провадия“, разположен на територията на Североизточна
България
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Дорис“,
разположено в землището на с. Груево,
община Момчилград, област Кърджали,
на „МИ – 2“ – ООД, гр. Кърджали
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Чешлия“,
разположено в землището на с. Груево и гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, на „ВИА
2000“ – ООД, София

42

42

42

42

44

44

49

49
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509 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 „Капана“, участъци „Капана-югозапад“ и „Капана-североизток“, разположено в землището
на гр. Първомай, община Първомай,
област Пловдив, на „ЕВАСТО“ – ООД,
гр. Пловдив
544 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 „Сазлъка“, разположено в землището на с. Съединение,
община Сунгурларе, област Бургас, на
„Билдинг – ЗАХ“ – ЕООД, Бургас
545 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 „Чаирите“, участък „Северен 2008“, разположено в землището на  
с. Китка, община Аврен, област Варна,
на „Лонгоз 04“ – ООД, Варна
572 За изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от
20 юли 2009 г. за приемане на Списък
на регулираните професии в Република
България
591 За определяне на Списък на стоките и
услугите по чл. 12,  ал. 1, т. 1 от Закона
за обществените поръчки
593 За условията и реда за разплащанията на
разпоредители с бюджет по договори
598 За изменение на списъците на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
642 За утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от
Държавната агенция за бежанц ите при
Министерския съвет
657 За допълнение на Решение № 265 на
Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица,
юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат
мерките по Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма
659 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 „Луковит“,
участък „Луковит – Север“, участък
„Луковит – Централен“ и участък „Луковит – Южен“, община Луковит, област
Ловеч, на „Илинденски мрамор“ – ООД,
гр. Сандански
660 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 „Сухата скала“, разпо-
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52
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57
67
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63

66
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663

664

665

666

667

668

669

670

734

834

887
941

945

ложено в землището на гр. Суворово,
община Суворово, област Варна, на
„Хидрострой“ – АД, София
За непризнаване на Български съюз на
частните предприемачи „Възраждане“
за представителна организация на работодателите на национално равнище
За признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
За признаване на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в
България за представителна организация на работодателите на национално
равнище
За признаване на Конфедерацията на
труда „Подкрепа“ за представителна
организация на работниците и служителите на национално равнище
За признаване на Конфедерацията на
независимите синдикати в България за
представителна организация на работниците и служителите на национално
равнище
За признаване на Съюза за стопанска
инициатива за представителна организация на работодателите на национално
равнище
За признаване на Българската стопанска
камара за представителна организация на работодателите на национално
равнище
За признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за
представителна организация на работодателите на национално равнище
За приемане на Актуализирана държавна
политика по планиране и разпределение
на радиочестотния спектър в Република
България 	
За изменение и допълнение на Нацио
налния план за разпределение на радио
чес т о т н и я спек т ър, п рие т с Решение № 545 на Министерския съвет от
2004 г.
За административно-териториална промяна в община Златоград, област Смолян – закриване на населени места
За удължаване на срока на разрешението 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 1-17
Овча могила“, разположена в областите
Плевен и Велико Търново
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 – органогенни варовици,
от находище „Селска река“, разположено
в землището на с. Доктор Йосифово,
община Монтана, област Монтана, на
„КРЕДИ“ – ЕООД, Монтана
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64

64

64

64

64

64

64
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71

78
84

90

90
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946 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 1-25 Враца-запад“, разположена
на територията на Северозападна България, и за уведомление за представяне
на разрешение чрез конкурс
947 За откриване на процедура за предос
тавяне на концеси я за усл у га върху Обект „Интермодален терминал –
Пловдив“ – публична държавна собственост
949 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Дюни-юг“, община Созопол,
област Бургас
950 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Бургас-север“, община Бургас,
област Бургас
951 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Обзор-юг“, община Несебър,
област Бургас
952 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Поморие – централен“, община
Поморие, област Бургас
953 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Къмпинг „Оазис“, община Царево, област Бургас
954 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Къмпинг „Нестинарка“, община
Царево, област Бургас
955 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Нов плаж „Свети Влас“, община
Несебър, област Бургас
956 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Свети Влас-изток“, община
Несебър, област Бургас
973 За признаване на Сдружение „Българска
асоциация за рекреация, интеграция
и спорт“ (БАРИС) за представителна
организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания
985 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори,
от находище „Илинденци“, у частък
„Ермиовец“, разположено в землищата
на с. Илинденци, община Струмяни, и
с. Плоски, община Сандански, област
Благоевград, чрез провеждане на търг
с тайно наддаване
999 За приемане на Списък със защитените
училища в Република България
1000 За приемане на Списък със средищните
училища в Република България
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1051 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитови туфи, от
находище „Карнобат“ (Средния Кайряк),
разположено в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас,
на „Бургаспътстрой“ – АД, Бургас
1054 За обявяване на 12 декември 2016 г. за
Ден на национален траур
1067 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 „Девенци“,
участък „Западен“ и участък „Източен“, разположено в землищата на с.
Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре,
община Червен бряг, област Плевен,
на „МЛ – Консулт – 20 09“ – ЕООД,
Плевен
1077 За определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през
2017 г.

100
100

партньорство между правителството на
Република Албания, правителството на
Република Армения, правителството на
Република България, правителството на
Република Хърватия, правителството на
Република Египет, правителството на
Република Гърция, правителството на
Унгария, правителството на Република
Латвия, правителството на Република
Литва, правителството на Румъния,
правителството на Република Словения и Международната организация на
франкофонията относно Националната
франкофонска инициатива (2015 – 2018)
в рамките на Програмата „Френският
език в международните отношения“
сътрудничество в областта на европейската интеграция между правителството
на Републ ика България и Министерския
съвет на Република Албания

48

97

ПРОГРАМИ
За
4

СПОРАЗУМЕНИЯ
дарение на Доверителния фонд между
Република България чрез Министерството на външните работи, Зеления
фонд за климата и Международната
банка за възстановяване и развитие,
която служи за временен попечител
на Доверителни я фонд на Зелени я
фонд за климата относно Доверителния фонд на Зеления фонд за климата
(MTO № 069022)
За у чредяване на Спешен доверителен
фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за
незаконната миграция и разселените
лица в Африка и за неговия вътрешен
правилник
Сертификат за принос на донорите 	
Общо споразумение за създаване на рамка
за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците
и сертификат за принос на Република
България с приложения към него график
на плащанията
Между правителството на Република България и Международната организация на
франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ
и нейните привилегии и имунитети на
българската територия

За

За

ДОГОВОРИ
търговия с оръжие

48

МЕМОРАНДУМИ

103

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
За

Допълнителнa договореност към Споразумението между правителството на
Република България и Международната организация на франкофонията
(МОФ) относно създаването в София
на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската
територия

102

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
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За

26

34
34

41

48

сътрудничество в областта на науката,
образованието и културата между правителството на Република България и
правителството на Корейската народно-демократична република за периода
2014 – 2017 г.
За обмен в областта на културата, науката,
образованието, спорта и средствата за
масово осведомяване меж ду правителството на Република България и
правителството на Ислямска република
Иран за периода 2015 – 2018 г.
Между правителството на Република Бъл
гария и правителството на Монголия за
сътрудничество в областта на културата,
образованието и науката през периода
2017 – 2021 г.

2

9

90

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Държавата
Кувейт за сътрудничество в областта на вътрешната сигурност
Между правителството на Република България и правителството на Република
Турция за сътрудничество в областта
на извънредните ситуации 	
Между Република България и Грузия за
сътрудничество в областта на защитата
при бедствия

17

18
40
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Между правителството на Република България, правителството на Република
Гърция и правителството на Република
Турция за изграждане и функциониране
на Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
Между правителството на Република България и правителството на Китайската
народна република за превенция и борба
с престъпността

За

43

99

За

За

ПРАВИЛНИЦИ
За

За
За

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Научноизследователския институт по
криминалистика и криминология
устройството и дейността на Института
по психология на Министерството на
вътрешните работи
отмeняне на Правилника за устройството и дейността на Научно-приложния
институт по пожарна безопасност и
защита на населението при Генерална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР

За
9

44
За

88

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
изменение на Наредба № 8121з-773 от
2015 г. за условията и реда за осигуряване
на храна или левовата є равностойност
на служителите на Министерството на
вътрешните работи
условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството
на вътрешните работи за изпълнение на
длъжност в институции или в структури
на Европейския съюз и в международни организации (№ 8121з-142)
приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната
2016/2017 година (№ 8121з-244)
изменение и допълнение на Наредба
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства
и ремаркета, теглени от тях, и реда за
предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
изменение и допълнение на Наредба
№ I-181 от 2002 г. за регистрацията и
отчета на моторните превозни средства,
собственост на чуждестранни физически
и юридически лица
изменение и допълнение на Наредба
№ Із-1201 от 2010 г. за реда за временно
настаняване на чужденц и, за организацията и дейността на специалните
домове за временно настаняване на
чужденци

За

За
2

За
9

За
17
За
27

За

30

За
30

За
34
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допълнение на Наредба № 8121з-347 от
2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на Министерството
на вътрешните работи
изменение на Наредба № 8121з-346 от
2014 г. за професион алн ото обучение
на служителите от Министерството на
вътрешните работи
организацията и контрола по обезпечаването на сиг у рност та на банк и те и финансови те инст и т у ции
(№ 8121з-444)
реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и
почивките на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-776)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на държавна служба в Министерството
на вътрешните работи
условията и реда за извършване на
л и ч н а ох ра н а н а фи зи че с к и л и ц а
(№ 8121з-902)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-465 от 2014 г. за организацията
и функционирането на Националната
Шенгенска информационна система на
Република България
отмeняне на Наредба № Iз-1457 от 2007 г.
за условията и реда за привличане на
граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала
да помагат за изпълнение на законово
определените функции на Национална
служба „Полиция“
изменение на Наредба № Із-575 от 2011 г.
за условията и реда за провеждане на
курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
изменение на Наредба № Із-2205 от
2012 г. за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с
оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-895 от 2011 г. за изискванията към
устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически
изделия, и условията за извършване на
търговия
отменяне на Наредба № 8121з-196 от
2015 г. за реда за осъществяване на
превантивен контрол от органите за
пож арна безопаснос т и за щ и та на
населението на Министерството на
вътрешните работи
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното
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37

60

61

68

68

86

88

95

97

97
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време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи

За
За
99

ИНСТРУКЦИИ
За

За

За

За

За

изменение на Инст рукция № 8121з-782
от 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на
служебните карти в Министерството
на вътр ешните работи
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството
на вътрешните работи
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-1122 от 2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството
на вътрешните работи
допълнение на Инструкция № 3261 от
2011 г. за достъпа на Държавна агенция
„Национална сигурност“ до информационни фондове на Министерството на
вътрешните работи
отменяне на Инструкция № Iз-1209 от
2007 г. за взаимодействие на органите на
Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР,
с граждани и неправителствени организации

1

За

За

За

За

77

81

ДОГОВОРИ
30

31

73

Национален рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2016 г.
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2016 г.
За изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2016 г. 	

21

38

74

СПОРАЗУМЕНИЯ
88

НАРЕДБИ
определяне на съдържан ието, структурата, условията и ред а за набиране и п редоставяне на информаци я
(№ Е-РД-16-647)
обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради (№ Е-РД-04-1)
показателите за разход на енергия и
енергийните характеристики на сградите (№ Е-РД-04-2)
допустимите мерки за осъществяване
на енергийни спестявания в крайното
потребление, начините на доказване
на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките
за тяхното оценяване и начините за
потвърждаването им (№ Е-РД-04-3)
публично оповестяване и оптимизиране
на разходите на търговските дружества
с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи
дейности по Закона за енергетиката
(№ Е-РД-04-4)

намаляване на тежестта, свързана с
разходите за енергия от възобновяеми
източници (№ Е-РД-04-06)
определяне на показателите за разход
на енергия, енергийните характеристики
на предприятия, промишлени системи и
системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията
и реда за извършване на обследване
за енергийна ефективност и изготвяне
на оценка на енергийни спестявания
(№ Е-РД-04-05)

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

За

БРОЙ 105

3

10

10

38

68

Рамково споразумение между Глобалния
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария и Република България
За изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за
предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програма „Укрепване на Националната
програма по туберкулоза в България“
между Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на
Република България
Двугодишно споразумение за сътрудничество
между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна
организация за Европа 2016 – 2017 г.

29

30

53

ПРОГРАМИ
Потвърждение за безвъзмездна помощ по
Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по
туберкулоза“ между Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Република България
За изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за
предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програма „Укрепване на Националната
програма по туберкулоза в България“
между Глобалния фонд за борба срещу

29
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СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на
Република България

30
За

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За

За

За
За

За

изменение и допълнение на Правилника
за дейността и организацията на работа
на Център „Фонд за лечение на деца“
68
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на център
за спешна медицинска помощ
82
устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация
в системата за спешна медицинска
помощ
87
уст ройството, дейност та и вът решния ред на центровете за комплексно
обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания
89
изменение на Устройс твения правилник
на регионалните здравни инспекции 	 89
отменяне на Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински
рентгенови кабинети и експлоатация
на медицински рентгенови уредби с
максимално върхово напрежение до
300 KV
103
отменяне на Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови
лъчи с енергия до 300 KeV за медицински
цели
103

За
За
За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията
утвърждаване на медицински стандарт
„Спешна медицина“ (№ 12)
хигиената на храните (№ 1)
отменяне 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
№ 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
определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна
каса (№ 2)
изменение на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на
болестите и проблемите, свързани със
здравето – десета ревизия
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2011 г. за изискванията за физическа
годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за

За

За

За

За

НАРЕДБИ
За

За

2

За

4
10

За

10

За

За

22

За

24
За

30
За
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извършване на медицинските прегледи
за установяване на физическата годност
за водачите от различните категории
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2010 г. за утвърждаване на
медицинск и стандарт „Медицинска
онкология“
реда и условията за провеждане на
диагностика, профилактика и контрол
на сифилис, гонорея и урогенитална
хламидийна инфекция (№ 3)
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени
продукти за здравни дейности по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
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
изменение и допълнение на Наредба № 29
от 2007 г. за възстановяване на разходите
и за относителния дял на средствата за
труд за дейности за трансплантация,
финансирани от Министерството на
здравеопазването
реда за получаване и заплащане на
лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (№ 2)
отменяне на Наредба № 4 от 2012 г.
за реда за получаване и заплащане на
лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
изменение и допълнение на Наредба
№ 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за критериит е, показателите и методиката за акредитация на
лечебните заведения
определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и
здравето на децата и учениците (№ 4)
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
изменение на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класифик ация на
болестите и проблемите, свързани със
здравето – десета ревизия
допълнение на Наредба № 1 от 2015 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

30

37

43

44

50

58
61

61
77

79
86

86

88
88
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утвърждаване на медицински стандарт
„Гръдна хирургия“ (№ 5)
90
утвърждаване на медицински стандарт
„Педиатрия“ (№ 7)
90
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2016 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
91
профилактичните прегледи и диспансеризацията (№ 8)
92,93
утвърждаване на медицински стандарт
„Ревматология“ (№ 6)
93
утвърждаване на медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“ (№ 9)
94
утвърждаване на медицински стандарт
„Ушно-носно-гърлени болести“ (№ 10) 94
утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните
заведения (№ 11)
94
утвърждаване на медицински стандарт
„Обща и клинична патология“ (№ 12)
99
осигуряване на радиационна защита
при работа с рентгенови уредби за медицински цели (№ 13)
103

За

За

За

За

За

За

РЕШЕНИЯ
По чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона
за здравното осигуряване на Надзорния
съвет на Националната здравноосигурителна касa (№ РД-НС-04-24-1)

За
25

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

За

МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство между правителството
на Република България и правителството на Република Кипър в сферата на
селското стопанство и развитието на
селските райони

20

СПОРАЗУМЕНИЯ
Изменено споразумение за създаване на
Генерална комисия по рибарство за
Средиземно море

За
99

ПРАВИЛНИЦИ
За
За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции
„Земеделие“
изменение на Устройствения правилник
на областните дирекции „Земеделие“

12
75

За

8

За

НАРЕДБИ
За
За

условията и реда за мониторинг на
пазара на зърно (№ 23)
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия
за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (№ 1)

9

БРОЙ 105

условията и реда за регистрация на
техниката по Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската
техника (№ 2)
извършване на техническите прегледи
на техниката по Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската
техника (№ 3)
реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската
техника (№ 4)
периодичните проверки на оборудването
за прилагане на продукти за растителна
защита (№ 5)
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания  	
прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природно наследство на
селата“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(№ 6)
допълнение на Наредба № 21 от 2015 г.
за условията и реда за предоставяне
на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти,
засегнати от кризата в сектора
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската
комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски
означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с
продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите
и контролиращите лица
прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски
стопанства“ по мярка 2 „Консултант
ски услуги, услуги по управление на
стопанството и услуги по заместване
в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (№ 7)
услови я та и реда за изпълнение и
контрол на промоционални програми
за земеделски и хранителни продукти
(№ 8)
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
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11

11

11

16

27

28

34

36

38

38
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За

За
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

допълнение на Наредба № 5 от 2009 г.
за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни
плащания
условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (№ 9)
изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2013 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова
листа на Република България
прилагане на подмярка 6.3 „Стартова
помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата
за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (№ 10)
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2014 г. за специфичните изисквания
към производството на суровини и храни
от животински произход в кланични
пунктове, тяхното транспортиране и
пускане на пазара
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство
на растения, животни и аквакултури,
растителни, ж ивотинск и прод у к ти,
прод у к т и от ак вак ул т у ри и х рани,
тяхното етикетиране и контрола върху
производството и eтикетирането
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания 	
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и
на техните асоциации и за условията
и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка
19.4. „Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19. „Водено
от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукт и

40

За

42
За
44

За
44

За
45

За

За
46

46

За

За
49

50
За

52

За

За
53
За
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и други обекти могат да се използват
за нау чни изследвани я и селек ци я
(№ 11)
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на
пазара на Европейския съюз
прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (№ 12)
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки
за подпомагане на пазара в сектора на
зеленчуците и плодовете
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2012 г. за контрола и опазването
на горските територии
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в
материални активи“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
мерките за опазването на пчелите и
пчелните семейства от от равяне и
начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (№ 13)
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение
при отглеждане на телета
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. 	
опазване на растенията и растителните
продукти от икономически важни вредители (№ 14)
отменяне на Наредба № 4 от 2001 г. за
обращение на фуражните суровини
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60

61
66

69

69

70

70

73

76
77
85

С Т Р. 1 1 6
За
За
За

За

За
За

За
За

За

За

За
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отменяне на Наредба № 44 от 2001 г.
за търговия с комбинирани фуражи
85
отменяне на Наредба № 44 от 2002 г. за
вземане на проби и методи за анализ
при контрол на фуражите
85
условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по
пчеларство за периода 2017 – 2019 г.
(№ 15)
87
съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури (№ 18)
90
биологично изпитване на продукти за
растителна защита (№ 19)
90
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2010 г. за търговия на овощен
посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство
на плодове на пазара на Европейския
съюз
95
съдържанието, условията и реда за
създаването и поддържането на горскостопанските карти (№ 20)
95
ус лови я т а и р еда з а р ег ис т ра ц и ята, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, био
логично активни вещества и хранителни
субстрати (№ 21)
96
изменение и допълнение на Наредба
№ 100 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския
съюз
102
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската
комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски
означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с
продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите
и контролиращите лица
102
реда за воденето на регистър на тютю
нопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за
изкупуване на суров тютюн (№ 22)
105
ИНСТРУКЦИИ

За

За

реда и начина за обмен на информация
между Министерството на земеделието
и храните и Агенция „Митници“ във
връзка с прилагане на схема за държавна
помощ „Помощ под формата на отстъпка
от стойността на акциза върху газьола,
използван в първичното селскостопанско производство“ (№ 16)
реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с
прилагане на схема за държавна помощ
„Помощ под формата на отстъпка от
стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
производство“ (№ 17)

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ДОГОВОРИ
За

залог между Република България като
залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
37
За залог върху трежъри сметката между
Република България, представлявана
от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки
и средни предприятия по Оперативна
програма „Инициатива за малки и
средни предприятия“ 2014 – 2020
91
Между правителството на Република България и правителството на Ислямска
република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
101
СПОРАЗУМЕНИЯ
За

европейска кооперираща държава между
правителството на Република България
и Европейската космическа агенция
За финансиране между Република България
и Европейс кия инвестиционен фонд
Между кредиторите относно Инициативата
за малки и средни предприятия (МСП)
между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен
фонд
За икономическо сътрудничество между
правителството на Република България
и правителството на Унгария

28
37

37
58

МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство за икономическо сътрудничество между правителството на
Република България и правителството
на Народна република Бангладеш

43

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в
Москва, Руска федерация

11

НАРЕДБИ
За

88
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условията и реда за използването на
информационна система за техническото състояние на язовирните стени и
съоръженията към тях, предоставена от
Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор (№ РД-04-02)

96

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОГОДБИ

89

Между правителството на Република България и правителството на Китайската
народна република за взаимно създаване
на културни центрове

64
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

МЕМОРАНДУМИ
За

За

разбирателство между Министерството
на култур ата на Република България
и Министерството на образованието
и културата на  Република Индонезия
за сътрудничество в областта на културата
разбирателство между Министерството
на културата на Република България
и Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството на
Република Кипър за предотвратяване
на кражбата, незаконните разкопки и
незаконния внос, износ и прехвърляне
на правото на собственост на движими
културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане

ДОГОВОРИ
За
26

устройството и дейността на Национален
политехнически музей – София
За устройството и дейността на Национален
парк-музей „Шипк а – Бузлуджа“ – Казанлък
За устройството и дейността на Национален
исторически музей – София
За устройството и дейността на къща музей
„Панчо Владигеров“
За устройството и дейността на Национален
музей „Земята и хората“ – София
За устройството и дейността на Националния литературен музей
За устройството и дейността на Националната галерия
Устройствен правилник на Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ 	
За устройството и дейността на Музей
„Борис Христов“ – София
За устройството и дейността на Музей
„Христо Ботев“ – Калофер
За устройството и дейността на Музей
„Васил Левски“ – Карлово

За

89
За
28
28
28

За
За
За

За
За

За

36
40
41
44
52
52
52
52

НАРЕДБИ
За

сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на
Република България и Националния
институт за спорт, физическо възпитание
и отдих на Република Куба

65

СПОРАЗУМЕНИЯ

ПРАВИЛНИЦИ
За

С Т Р. 1 17   

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на
теренни археологически проучвания
40
приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура (№ 1)
67
приемане и преместване на ученици в
училищата по изкуствата (№ 2)
67
условията и реда за утвърждаване на
държавния план-прием за училищата по
изкуствата и училищата по културата
(№ 3)
67
изменение на Наредба № Н-00-0001
от 2011 г. за извършване на теренни
археологически проучвания
95
обхвата и съдържанието на документации за извърш ване на консервационнореставрационни дейности на недвижими културни ценности (№ 4)
105

сътрудничество в областта на спорта
между Министерството на младежта и
спорта на Република България и Министерството на образованието, науката,
изследванията и спорта на Словашката
република
сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството
на спорта и туризма на Република Беларус
сътрудничество в областта на спорта
между Министерството на младежта
и спорта на Република България и
Генералната администрация на спорта
на Китайската народна република

65

65

65

МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство между Министерството
на физическото възпитание и спорта на
Република България и Министерството
на спорта и младежките дейности на
Грузия за сътрудничество в областта
на спорта
За разбирателство между Министерството
на младежта и спорта на Република
България и Министерството на културата, спорта и туризма на Република
Корея за сътрудничество в областта на
спорта
За разбирателство между Министерството
на младежта и спорта на Република
България и Министерството на младежта и спорта на Република Индонезия
в областта на младежта и спортното
сътрудничество
Меж ду Министерството на младежта и
спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на
Украйна за сътрудничество в областта
на младежта
За сътрудничество в областта на спорта
между Министерството на младежта
и спорта на Република България и
Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите
на Япония
НАРЕДБИ
За

условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални
програми за младежта (№ 5)

65

65

65

65

82

68
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За
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условията и реда за прием и спортна
подготовка на учениците в спортните
училища (№ 1)

74

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

За
За

СПОРАЗУМЕНИЯ
За

сътрудничество в областта на образованието между Министерството на
образованието и науката на Република
България и Министерството на образованието на Китайската народна
република за периода 2016 – 2019 г.

За

За
2

МЕМОРАНДУМИ
За

За

разбирателство между Министерството
на образованието и науката на Република България и Националния съвет
за научно и технологично развитие на
Федеративна република Бразилия
разбирателство между правителството
на Република България и Институт
фон Карман за динамика на флуидите
(ИФК)

За

15

научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието
и науката на Република България и
Министерството на науката на Черна
гора

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
КОНВЕНЦИИ
15

За

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
възпитателните училища-интернати и
социално-педагогическите интернати
31
На Фонд „Научни изследвания“
41
За създаването, устройството и дейността
на обществените съвети към детските
градини и училищата
75
За устройството и дейността на Държавния
логопедичен център
96
За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националния център за информация
и документация
100
НАРЕДБИ

За
За
За
За
За
За

придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ (№ 1)
придобиване на квалификация по професията „Сондажен техник“ (№ 2)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Организатор на обредноритуални дейности“ (№ 3)
придобиване на квалификация по професията „Маркшайдер“ (№ 4)
предучилищното образование (№ 5)
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование (№ 8)
усвояването на българския книжовен
език (№ 6)

профилираната подготовка (№ 7)
67
институциите в системата на пред
училищното и училищното образование
(№ 9)
68
организация на дейностите в училищното образование (№ 10)
73
оценяване на резултатите от обучението
на учениците (№ 11)
74
статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти (№ 12)
75
граж данското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
(№ 13)
80
представителното облекло на лицата от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(№ 14)
95
инспектирането на детските градини и
училищата (№ 15)
100
управлението на качеството в институциите (№ 16)
100

82

ПРАВИЛНИЦИ

За

За
За

ПРОГРАМИ
За

За
За

БРОЙ 105

31
35
35
43
46
66
67

Международна конвенция за регулиране на
улова на китове
Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата
за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени опасни химическ и вещества и
пестициди (Ротердамска конвенция)
Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата
за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени опасни химическ и вещества и
пестициди (Ротердамска конвенция)

12

26

26

Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата
за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени опасни химическ и вещества и
пестициди (Ротердамска конвенция)

26

Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата
за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени опасни химическ и вещества и
пестициди (Ротердамска конвенция)

26

Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата
за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени опасни химическ и вещества и
пестициди (Ротердамска конвенция)

26
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Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата
за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени опасни химическ и вещества и
пестициди (Ротердамска конвенция)
Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата
за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени опасни химическ и вещества и
пестициди (Ротердамска конвенция)
Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата
за предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени опасни химическ и вещества и
пестициди (Ротердамска конвенция)
Допълнение на Стокхолмската конвенция
за устойчивите органични замърсители
с добавяне на ново Приложение Ж
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложения А и
В на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение Б
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложение А
на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Изменение и допълнение на Приложения
А и В на Стокхолмската конвенция за
устойчивите органични замърсители
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Изменение на Приложение I към Конвенцията за трансграничните въздейс твия
на промишлените аварии

75

ПРОТОКОЛИ
26

От

Нагоя за достъп до генетични ресурси
и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от
тяхното използване, към Конвенцията
за биологичното разнообразие

68

НАРЕДБИ
26

За
За

26
59
59

За
За
За

59
59

изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2011 г. за мониторинг на водите
20
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване
и превоз на бензини
45
одобр яване на Методика за прилагане
на изключенията по чл. 156б – 156е от
Закона за водите (№ 1)
55
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване
и опазване на подземните води
102
изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползван ето 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
103

59

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

СПОРАЗУМЕНИЯ
За

поддържане на гарнизон (GSA) между
Република България, представяна от
Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените
въоръжени сили в Европа (SHAPE)
относно Базова поддръжка на Модул
на КИС със способности за развръщане
(DCM), 2-ри Свързочен батальон на
НАТО (2NSB)
Между правителството на Република България и правителството на Република
Полша за сътрудничество във военната
област
Техническо споразумение за ремонт на
мост над река Мараш по път № I-7 (км
228+681) във връзка с използването
на съвместното съоръжение – учебен
полигон „Ново село“
За сътрудничество във военната област
между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството
на националната отбрана на Алжирската
демократична и народна република
Между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно
безвъзмездно предоставяне на право

1

1

2

20
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на ползване на софтуерен продукт „Национален кодификационен инструмент
„Булкод“
Между Министерството на отбраната на
Република България и Федералното
министерство на отбраната на Федерална република Германия за военно
сътрудничество
Техническо споразумение между Министерството на отбраната на  Република
България и Министерството на националната отб рана на Република Литва
относно предоставяне на подготовка на
военен персонал
Техническо споразумение между министъра
на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република
България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра
на отбраната на Френската република,
Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на
Италианската република, министъра
на отбраната на Великото херцогство
Люксембург, министъра на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната
отбрана на Португалската република и
министъра на отбраната на Кралство
Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт
и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен
транспорт (ЕПТВТ и ЕЦТВТ ТС)

и Министерството на националната
отбрана на Република Гърция за сътрудничество в рамките на Атинския
многонационален координационен център за морски транспорт 	
100

20

ПРОТОКОЛИ
37

45

Пети допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни
сили в Югоизточна Европа
Между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството
на отбраната на Република Сърбия за
сътрудничество в областта на осигуряването с географски материали и
информация

За

За

За

разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България и
Министерството на отбраната на Република Аржентина за сътрудничество в
областта на отбраната
разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България и
Министерството на отбраната на Унгария за сътрудничество в областта на
военната география
разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България,
Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана
на Република Литва, министъра на
националната отбрана на Република
Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния
щаб на Съюзническите сили в Европа
(SHAPE) относно Щабните елементи
за интегриране на силите на НАТО
(NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в
Монс, Кралство Белгия
разбирателство  между Министерството
на отбраната на Република България

44

47

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

За

За
За
69

МЕМОРАНДУМИ
За

БРОЙ 105

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на държавните детски градини към
Министерството на отбраната
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“
устройството и дейността на Централно
военно окръжие
отменяне на Правилника за прилагането
на система за финансов мениджмънт в
Министерството на отбраната

14

18

33
54

58

НАРЕДБИ
За

18

62

За

За

69

условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия (№ Н-15)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2015 г. за условията, реда и
нормите за осигуряване на безплатна
храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия и
на курсантите във висшите училища в
мирно време
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-7 от 2013 г. за условията и реда за
изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия при
отиване и връщане от платен годишен
отпуск

3

3

7
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За

За

За

За

За

За

За
За

За

За

За

условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за
обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи (№ Н-17)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-3 от 2013 г. за условията и реда за
оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната
служба в състава на български или
многонационални формирования извън
територият а на Република България
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 приемане на курсанти във висшите военни училища
(№ Н-5)
изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2002 г. за железопътен превоз
на военни товари, техника и войски
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-9 от 2011 г. за военно-почивното
дело
изменение на Наредба № Н-4 от 2013 г.
за военномедицинска експертиза
подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния
аташе към задграничните представителства на Република България (№ Н-8)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване
на служба в друго населено място на
военнослужещите и на членовете на
техните семейства
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
изменение 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 военно-

8

За
За

10

За

За

11

17

17
За
18
22
За
28

За
31

За

За
31
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служещите и цивилните служители,
които живеят при условията на свободно
договаряне
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-9 от 2011 г. за военно-почивното
дело
допълнение на Наредба № Н-12 от 2014 г.
за условията и реда за предоставяне на
финансова или материална помощ и за
предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление
на Министерството на отбраната или
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната
условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения
при изпълнение на военната служба на
военнослужещите от служба „Военна
полиция“ (№ Н-16)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне
на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне
на допълнителното възнаграж дение
за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение на
службата през почивни дни и в дните
на официални празници
условията и реда за привличане за
сътрудничество от слу жба „Военна
информация“ на български граждани
или граждани на друга държава за
изпълнение на разузнавателни задачи
(№ Н-18)
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
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-17 от 2015 г. за условията и реда
за приемане на сержанти (старшини) и
войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински)
колежи
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2016 г. за условията и реда
за приемане на курсанти във висшите
военни училища
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,

38
46

50

54

54

70

71

79

79
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За

За

За
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структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия
условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на
военнослужещите и цивилните служители от служба „Военна информация“
(№ Н-23)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване
на служба в друго населено място на
военнослужещите и на членовете на
техните семейства
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-16 от 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения при изпълнение на
военната служба на военнослужещите
от служба „Военна полиция“

За
За
За
За

За
87
За

91

97

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
СПОРАЗУМЕНИЯ
Между Великото Херцогство Люксембург
и държавите членки и партниращите
държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020,
вк лючително Референтен док у мент

33

88

Допълнителен протокол към Европейската
харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната
власт

34

НАРЕДБИ

изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 1997 г. за служебните архиви на
нотариусите и нотариалните кантори
12
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхранение и
достъп до търговския регистър 	
12
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
16
изменение на Наредба № 2 от 2015 г.
за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
28
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър
70
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 1999 г. за прилагане на глава пета от
Закона за българското гражданство
101
осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона
за нотариусите и нотариалната дейност
на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба
№ 32 от 1997 г. за служебните архиви
на нотариусите и нотариалните кантори
(№ И-1)

изпълнение – договорености меж д у
държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ
V-A Румъния – България“
изпълнение на Програма за транс
г ра н и ч но с ът ру д н и чес т во „И НТЕРРЕГ – ИПП
България –
Турция 2014 – 2020 г.“ по линия на
Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005
между правителството на Република
България и правителството на Република Турция
ПРОТОКОЛИ

ИНСТРУКЦИИ
За

38

МЕМОРАНДУМИ

НАРЕДБИ

За

относно Механизма за отговорност на
Европейската група за териториално
сътр удничество (ЕГТС) ЕСПОН

84

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

За

БРОЙ 105

31

За

проектиране, изпълнение и поддържане
на сгради за обществено обслужване в
областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата (№ РД-02-20-3)
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за технически правила
и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и
съоръженията за производство, пренос
и разпределение на топлинна енергия
За технически правила и норми за проектиране на пътни тунели (№ РД-02-20-2)
За изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и
реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Републ ика България
За изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска
регистрация 	
За изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2005 г. за проектиране, изграждане
и експлоатация на водоснабдителни
системи
За проектиране, изпълнение, контрол и
приемане на хидроизолационни системи на строежите (№ РД-02-20-2)
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от
органите на Дирекцията за национален
строителен контрол

5
13

6
8

18

22

45

47
59

65
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изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2003 г. за въвеждане в експлоатация
на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти
За изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
За изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за обследване на аварии
в строителството
За изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-25 от 2012 г. за условията
и реда за издаване на удостоверение
за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор
За изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2004 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2001 г. за сигнализация на пътищата
с пътна маркировка
За допълнение на Наредба № 4 от 2006 г.
за ограничаване на вредния шум чрез
шумоизолиране на сградите при тяхното
проектиране и за правилата и нормите
при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време
на строителството
За структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на
номера на зоната на ограничение в
кадастъра (№ РД-02-20-3)
За предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
(№ РД-02-20-4)
За изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2010 г. за проектиране, изграждане
и поддържане на електрически уредби
за ниско напрежение в сгради
За изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни
средства

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

За

65

СПОГОДБИ

65

Между правителството на Република България и правителството на Държавата
Израел за морско търговско корабоплаване
101
СПОРАЗУМЕНИЯ

65

изменение и допълнение на Инструкция № 03-04-357 от 2015 г. за мерките и
средствата за  защита на личните данни,
получавани, обработвани, предоставяни
и съхранявани в Министерството на
регионалното развитие и благоустройст
вото чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“ и нейните териториалн и
звена

Многостранно споразумение ADN/M   014
съгласно 1.5.1 от Приложените към ADN
правила за потвърждаване достатъчната
устойчивост на кораба в съответствие
с правило 9.3.2.13.3 от ADN

17

МЕМОРАНДУМИ
За
65

70
75
За
74
За

77

80

разбирателство за сътрудничество в областта на съобщенията и информационните технологии между Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България и Министерството на съобщенията и информационните технологии
на Ислямска република Иран
разбирателство, с който се измен я
Спогодбата между правителството на
Република България и правителството на Република Индия за въздушни
съобщения от 1992 г.
разбирателство за сътрудничество в
областта на пристанищата и пристанищните индустриални паркове между
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
на Република България и Националната
комисия за развитие и реформи на Китайската народна република

58

96

96

ПРАВИЛНИЦИ
За

83
За
95
За
97
За

ИНСТРУКЦИИ
За
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изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция
„Гражданска въздухоп лавателна администрация“ 	
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“
изменение и допълнен ие на Правилника за дейността и структурата на
Държавно предприят ие „Транспортно
строителство и възстановяване“

6

53

73

90

НАРЕДБИ
За

80

изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната
система в рамките на Европейския
съюз

1

С Т Р. 1 2 4
За
За

За

За

За
За

За

За

За

За
За

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия
изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2014 г. за условията и реда за
издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2008 г. за условията и реда
за извършване на превоз на пътници и
товари за собствена сметка
изменение на Наредба № H-3 от 2009 г.
за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО)
№ 3821/85 на Съвета от 20 декември
1985 г. относно конт ролните у реди
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 и допълнение на Наредба
№ 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на
контролните проверки на пътя и в
предприятията и за класифицирането на
превозвачите и на лицата, извършващи
превози за собствена сметка
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските
пространства
изменение и допълнение на Наредба
№ 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на
пътници и/или товари
изменение на Наредба № 54 от 2004 г.
за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на
морските кораби
изменение и допълнение на Наредба
№ 41 от 2001 г. за достъп и използване
на железопътната инфраструктура
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
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2010 г. за проверките по реда
на държавния пристанищен контрол

За
6

6
За
14
За

За

За
15
20
За

22

За

30

31

35
36

За

За

За

За
За
36
36
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изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2006 г. за условията и реда за
издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти
и на специални пощенски печати и за
изваждане от употреба на пощенски
марки
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства
изменение на Наредба № 11 от 2002 г.
за международен автомобилен превоз
на пътници и товари
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2001 г. за реда за посещение,
маневриране и престой на корабите в
пристанищата и рейдовете, за товарене
и разтоварване, за качване на кораба
и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица, както и за
връзка на кораба с брега
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
определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия
жизнен цикъл на пътните превозни
средства (№ Н-18)
изменение и допълнение на Наредба
№ 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност,
изисквана от персонала, отговорен за
безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава
правоспособност и реда за провеждане
на проверочните изпити на лицата от
персонала, отговорен за безопасността
на превозите
изменение и допълнение на Наредба
№ 60 от 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета
изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2001 г. за превоз на товари с
железопътен транспорт
изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 1999 г. за обществен превоз
на пътници и товари на територията
на Република България
авиационните оператори (№ 37)
изменение 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

37

40

42

52

64

66

69

69

76

86
87

91
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

необходими за придобиване на право
способност за упражняване на професията „Планински водач“ (№ 3)

СПОГОДБИ
Между Република България и Черна гора
за социална сигурност

80

ДОГОВОРИ

80

Между правителството на Република България и правителството на Султанат
Оман за насърчаване и взаимна защита
на инвестициите

НАРЕДБИ
За

За
За

За

За

реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма
за храни и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от Фонда
за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица (№ РД-07-1)
изменение на Наредба № РД-07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление
определяне на правилата за поставяне
и графичното изображение на знака по
чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
(№ РД-07-3)
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2004 г. за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и
монтажни работи
минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на
работещите при рискове, свързани с
експозиция на електромагнитни полета
(№ РД-07-5)

За

29
55

90

90

95

МЕМОРАНДУМИ

За

разбирателство в областта на туризма
между Министерството на туризма на
Република България и Министерството
на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър
разбирателство в областта на туризма
между Министерството на туризма на
Република България и Министерството
на туризма на Република Аржентина

21

45

НАРЕДБИ
За

За

За

образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на
правоспособност за упражняване на
професията „Eкскурзовод“ (№ 1)
условията и реда за сертифициране на
„балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и
„таласотерапевтичен център“ (№ 2)
образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация,

96

КОНВЕНЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА

За

21

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЯ
Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република
България и Черна гора за социална
сигурност

С Т Р. 1 2 5   

5

11

взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена
с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно
сътрудничество по данъчни въпроси,
влязъл в сила на 1 юни 2011 г.

50

СПОРАЗУМЕНИЯ
Гаранционно споразумение между Кралство
Белгия, Република България, Чешката
република, Кралство Дания, Федерална
република Германия, Републ ика Естония, Ирландия, Република Гърция,
Кралство Испания, Република Франция,
Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република
Латвия, Република Литва, Великото
херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша,
Португалската реп убл ика, Румъния,
Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство
Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно
заемите, които ще бъдат отпуснати от
Европейската инвестиционна банка в
подкрепа на инвестиционни проекти
в държавите от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии
Изменение № 1 на Кредитното споразумение
за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на
ЕС 2007 – 2013 г.) между Република
България и Европейската инвестиционна банка
Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен
на информация за финансови сметки
Гаранционно споразумение между Банката
за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република
България в качеството на гарант
Гаранционно споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете)
между Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие

28

37

50

51

55

С Т Р. 1 2 6
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Гаранционно споразумение за заем за Фонда
за гарантиране на влоговете в банките
в България между Република България
и Европейската банка за възстановяване
и развитие

За

77

За

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За

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
допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за данък върху добавената
стойност

2

За

8
За
70

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 20 05 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
изменение на Наредба № Н-2 от 2014 г.
за условията и реда за осъществяване
на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на
територията на Република България и
изискванията към фискалните контролни пунктове
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-14 от 2006 г. за възстановяване
на данък върху добавената стойност и
акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства
на междуправителствени организации
и членовете на техния персонал
изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни
от дипломатически представителства,
консулства, представителства на международни организации и от членовете
на техния персонал
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
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

За
2
За

2

За

За
13

34

34

За

БРОЙ 105

изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2010 г. за разпореждането с отнети
и изоставени в полза на държавата
акцизни стоки
условията и реда за извършване на
изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване
и повишаване в длъжност в Агенция
„Митници“ (№ Н-1)
реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове
и п рог ра м и на Европейск и я с ъюз
(№ Н-2)
определяне на правилата за плащания,
за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване
на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за
приключване на счетоводната година по
оперативните програми и програмите
за европейско териториално сътрудничество (№ Н-3)
определяне на реда за съгласуване на
проектите на документи по чл. 26, ал. 1
от Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове (№ 4)
условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване
качеството на одитната дейност (№ 5)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-6 от 2006 г. за реда и начина за
организиране и провеждане на изпити за
придобиване на сертификат „Вътрешен
одитор в публичния сектор“
за условията и реда за разпореждане чрез
унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3
и 4 от Закона за митниците (№ 6)
определяне на ред, начин и формат за
изпращане на данните от средствата за
измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1
от Закона за акцизите и данъчните
складове (№ Н-7)

44

46

52

57

59
66

73
75

75

ИНСТРУКЦИИ
За

условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството
на вътрешните работи и Агенция „Митници“ чрез достъп до автоматизирани
информационни системи (№ И-1)

32

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИЦИ

38

Устройствен правилник на Патентн ото ведомство на Република България

76

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
40

По административно дело:
Номер 1132 от 2015 г.

(№ 7707)

6
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Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер

10536
13261
13212
12915
8727
10395
14879
8724
8888
13709
9747
294
973
9748
10528
3788
363
5463
13703
7403
1159
14147
1162
15537
12682
8986
4416
7493
5450
1240
4270
1240
6275
9044
12511
9073

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

2015
2014
2014
2015
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2014
2016
2015
2014
2015
2014
2016
2015
2015
2014
2016
2014
2016
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2016
2015
2015
2016
2013
2016

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

14167)
12997)
8928)
424)
514)
14820)
5922)
1082)
10515)
1694)
11674)
2022)
164)
7842)
2261)
11617)
2446)
10749)
3000)
12975)
3515)
13049)
3618)
10501)
5493)
5536)
10700)
1512)
8585)
5812)
8810)
10910)
3008)
12794)
7799)
13033)

6
7
9
9
9
10
12
12
17
17
20
20
20
21
21
21
21
26
26
29
29
32
32
40
40
40
45
59
59
91
91
91
94
97
100
100

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По административно дело:
Номер 11860 от 2015 г.			
Номер 14548 от 2015 г.
(№ 1553)
Номер 14586 от 2015 г.
(№ 2566)
Номер
471 от 2016 г.
(№ 3866)

За

За

За

За
За

изменение и допълнение на Правилника
за администрацията в съдилищата 	
администрацията на Върховния административен съд
организация на дейността на Висшия
съдебен съвет и неговата администрация

22

ПРАВИЛНИЦИ
За

организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет
и за дейността на администрацията и
на експертите
103

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения

84

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБИ
За

За

За

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилата
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

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ

За

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

изменение и допълнение на Правилника
за администрацията на Прокуратурата
на Република България (ПАПРБ)
58
администрацията на Върховния касационен съд
101
ПРАВИЛА

За
35
35
45
61

С Т Р. 1 2 7   

16

За

37

За

51

За

изчисляване размера на дължимите от
банките премийни вноски по Закона
за гарантиране на влоговете в банките
(№ 30)
изменение и допълнение на Наредба
№ 27 от 2014 г. за статистиката на
платежния баланс, меж дународната
инвестиционна позиция и статистиката
на ценните книжа
прилагането на международен номер
на банкова сметка и за БАЕ кодове
(№ 13)
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 Наредба
№ 16 от 20 09 г. за лицензиране на
платежните институции, дружествата
за електронни пари и операторите на
платежни системи
Регистъра на банковите сметки и сейфове (№ 12)
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър
кредитните посредници (№ 19)

10

53

69

69

69
81
81
87

С Т Р. 1 2 8
За

За
За
За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 20 09 г. за лицензиране на
платежните институции, дружествата
за електронни пари и операторите на
платежни системи
95
услови ята и реда за изплащане на
гарантираните размери по влоговете
(№ 23)
103
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър
103
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
103

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

За

За

За

10

64

За

22

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация
7
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация
103
изменение и допълнение на Инструкция
№ 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости
на прекратени осигурители без правоприемник

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
УСЛОВИЯ И РЕД
За

сключване на договори за отпускане
и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и

77

изменение на Наредба № І-7 от 2009 г.
за реда за достъп до информационните
фондове на Държавна агенция „Национална сигурност“
изменение и допълнение на Наредба
№ І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална
сигурност“

41

47

ИНСТРУКЦИИ
За

За

ИНСТРУКЦИИ
За

дейността на Националното бюро за
контрол на специалните разузнавателни
средства и неговата администрация

НАРЕДБИ
За

НАРЕДБИ
За

49

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ПРАВИЛНИЦИ
изменение на Правилника за организацията и дейността на Националния
осигурителен институт

22

ПРАВИЛНИЦИ

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
За

на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК
изменение и допълнение на Условия
и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК

НАЦИОНАЛНО БЮРО
ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

СПОГОДБИ
Между Република България и Обединеното
кралство Великобритания и Северна
Ирландия за избягване на двойното
данъчно облагане и предотв ратяване
отклонението от облагане с данъци на
доходите и печалбите от прехвърляне
на имущество
Между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане
и предотвратяване на отклонението от
облагане с данъци на доходите

БРОЙ 105

52

За

методиката за определяне на критериите
при съвпадения, по които Националното
звено за получаване и обработване на
резервационни данни за пътниците в
Република България, превозвани по
въздух, незабавно предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното
обработване на компетентните структури на Министерството на вътрешните
работи и реда за предоставянето на
данните (№ І-5)
реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на
резервационни данни на пътниците в
Република България, превозвани по
въздух, създадено в Държавна агенция
„Национална сигурност“, до информационни фондове на Агенция „Митници“
към министъра на финансите (№ I-3)
методиката за определяне от Агенция
„Митници“ към министъра на финансите на предварително определени
критерии за съпоставяне с получените
и обработвани резервационни данни за
пътниците от Националното звено за
получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република
България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция „Национална
сигурност“, и реда за предоставяне на
резултатите от получени съвпадения на
Агенция „Митници“ (№ І-4)

73

73

73
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За

методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване
на резервационни данни за пътниците
в Република България, превозвани по
въздух, предоставя резерв ационни данни и резултатите от тяхното обработване на Националния контратерористичен център, и реда за предоставяне на
данните (№ І-8)

За

90

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

С Т Р. 1 2 9   

ните дейности (НККЯД) на Румъния
за обмен на техническа информация
и сътрудничество при регулирането и
контрола на ядрената безопасност и
радиационната защита
изменение на Споразумение между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския
съвет на Република България и Комисията за атомна енергия на Република
Гърци я за оперативно у ведом яване
при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения

50

82

МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство за създаване на Съвместна работна група между Българската
агенция за инвестиции и Организацията
за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За

изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен
парк „Витоша“
изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк
„Витоша“ 	
изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк
„Витоша“

УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА
И ИЗИСКВАНИЯ

66

22
37

Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино
Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната
площ, разпределението на помещенията
и необходимото техническо оборудване
за контрол
Общи правила за организацията на работата
и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри в игрално казино и
задължителни образци за счетоводна
отчетност 	

61

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА Н АСЪРЧ А ВА НЕ Н А М А ЛК И Т Е
И СРЕДН И Т Е ПРЕДПРИ Я Т И Я К ЪМ
МИНИСТ ЪРА Н А ИКОНОМИК АТА

разбирателство между Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия на Република
България и Организацията за подкрепа
на малкия и средния бизнес на Република Молдова

ПРАВИЛНИЦИ
За

За
29

ПРОЦЕДУРИ
акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 3 от 1 март 2016 г.

20

За

За

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО
РЕГУЛИРАНЕ
СПОРАЗУМЕНИЯ
Между Агенцията за ядрено регулиране на
Република България (АЯР) и Националната комисия за контрол на ядре-

87

изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за енергийно
и водно регулиране и нейната администрация

19

НАРЕДБИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
За

87

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

МЕМОРАНДУМИ
За

87

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2014 г. за присъединяване на
производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или
към разпределителните електрически
мрежи
36
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2013 г. за присъединяване към
газопреносните и газоразпределителните мрежи
77
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2014 г. за присъединяване на
производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или
към разпределителните електрически
мрежи
77
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2013 г. за регулиране на цените
на природния газ
105
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ПРАВИЛА

За
За
За

балансиране на пазара на природен
газ
99
изменение и допълнение на Правилата
за търговия с природен газ
99
изменение и допълнение на Правила
за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните
мрежи и за достъп до съоръженията за
съхранение на природен газ
103

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ПРАВИЛНИЦИ
За

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

59
64

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВИЛНИЦИ
За

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

10

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО
ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и на нейната
администрация

мрежи от неподвижна радиослужба и
съоръженията, свързани с тях (№ 273)
Поправка
За изменение и допълнение на Правила
за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за
регулиране на съобщенията (№ 306)
За изменение и допълнение на Общите
изиск ва н и я п ри ос ъщес т вя ва не на
обществени електронни съобщени я
(№ 355)
За изменение и допълнение на Правилата
за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които
ползват радиочестотен спектър, който
не е необходимо да бъде индивидуално
определен (№ 432)
За изменение на Техническите изискв ания
за работа на мобилни наземни мрежи и
съоръженията, свързани с тях (№ 434)
За приемане на Правила за реда и сроковете
за одобряване (съгласуване) на общи
условия на договорите с потребителите
на пощенски услуги (№ 458)
Поправка
За приемане на Технически изисквания
за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови
телевизионни устройства (№ 461)
За изменение на Технически изисквания
за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги (№ 584)

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
100

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЯ
За

изменение на Техническите изисквания
за работа с електронни съобщителни

43

54

74

74

74
80

74

98

ПРАВИЛНИЦИ
За

устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната
администрация

67

НАРЕДБИ
За

ПРАВИЛНИЦИ
За

37
38

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

46

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСК АТА
НАРОДНА АРМИЯ

БРОЙ 105

За

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 осигурено лице от
един фонд за допълнително пенсионно
осигуряване в друг съответен фонд,
управляван от друго пенсионноосигурително дружество
изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2007 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници
собствените средства и за изискванията
за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите
застрахователи и презастрахователи
(№ 51)

1

4

38
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За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 2006 г. за индивидуалните
заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване

62

изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2003 г. за проспектите при публично
предлагане и допускане до търговия на
регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти
на ценни книжа

63

изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2011 г. за изискванията към
дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите
дружества
р еда и нач и на з а о т ч ис л я ва не на
инвестиционната такса, събирана от
пенсионноосигурителните дружества
при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно
осигуряване (№ 52)

63

87

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЯ
Относно утвърждаване образци на изборните
книжа за произвеждане на избори за
президент и вецепрезидент на Република
България (№ 3008-ПВР)

7

Относно поправка на технич еска грешка
в Решение № 3008-ПВР от 12 януари
2016 г. (№ 3009-ПВР)

7

Относно обявяване на Маноил Минчев Манев за народен представител в Двадесет
и седми изборен район – Старозагорски
(№ 3020-НС)

7

Относно обявяване на Иван Димитров Стойнов за народен представител в Двадесет
и шести изборен район – Софийски
(№ 3231-НС)

38

Относно обявяване за избран за народен
представител в Двадесет и пети изборен
район – София (№ 3236-НС)

39

Относно изменение и допълнение на изборни
книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ
от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено
с Решение № 1961-МИ от 7 септември
2015 г. на ЦИК (№ 3346-МИ)

63

Относно поправка на техническа грешка в
Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г.
на ЦИК (№ 3358-МИ)

64

Относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността

С Т Р. 1 3 1   

на Централната избирателна комисия
и структурата и функциите на нейната
администрация (№ 3406)

66

Относно утвърждаване образци на изборни
книжа за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на републиката и образци на общи изборни
книжа при произвеждане едновременно
на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
(№ 3429-ПВР/НР)

69

Относно утвърждаване образци на книжа за
произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (№ 3449-НР)

71

Относно анулиране на Приложение № 46-ПВР
от изборните книжа, утвърдени с т. 1 на
Решение № 3429-ПВР/НР от 28 август
2016 г. на ЦИК (№ 3453-ПВР/НР)

71

Относно утвърждаване образци на книжа
№ 69-НР, № 70-НР и № 71-НР за произвеждане на национален референдум
на 6 ноември 2016 г. (№ 3488-НР)

74

Относно анулиране на образец на книга – Приложение № 71-НР, утвърдена
с Решение № 3488-НР от 13 септември
2016 г. на ЦИК, поправена с Решение
№ 3520-НР от 16 септември 2016 г. на
ЦИК (№ 3531-НР)

75

Относно поправка на техническа грешка
в Приложение № 98-МИ, утвърдено с
т. 1 от Решение № 3346-МИ от 5 август
2016 г. на ЦИК (№ 3662-МИ)

76

Относно обнародване на кандидатските
листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември
2016 г. (№ 3733-ПВР)

78

О т но сно о бя в я ва не н а окон ч ат е л н и т е
резултати от изборите за президент
и вицепрезидент на реп убликата и
на имената на избраните президент
и вицепрези ден т на реп убликата
(№ 4033-ПВР)

91

Относно изменение и допълнение на Решение № 3231-НС от 17 май 2016 г.
на ЦИК относно обявяване на Иван
Димитров Стойнов за народен представител в Двадесет и шести изборен
район – Софийски (№ 4086-НС)
102
Относно изменение и допълнение на Решение № 2914-НС от 6 ноември 2015 г. на
ЦИК относно обявяване на Даниела
Йорданова Панайо това за народен
п редс та ви т ел в Тре т и изборен район – Варненски (№ 4087-НС)
102
Относно изменение и допълнение на Решение № 1370-НС от 12 ноември 2014 г.
на ЦИК (№ 4088-НС) 	
102
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2016 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
Аварии, ПМС № 366 за приемане на Наредба
за изискванията за предотвратяване на – при
търсене и проучване или проучване, или добив
на подземни богатства – нефт и природен газ, в
териториалното море, континенталния шелф и в
изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море 103/38.
Авиационни оператори, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на – и
контрола върху тях 6/25; Наредба № 37 за – 87/23.
Авиационни произшествия, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 1999 г.
за разследване на – 6/24.
Автоматизирани информационни системи, Инструкция № И-1 за условията и реда за обмен на
информация между органите на Министерството
на вътрешните работи и Агенция „Митници“ чрез
достъп до – 32/66.
Автомобилен превоз, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен – на пътници и товари 20/24; Наредба
за изменение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен – на пътници и товари 42/67.
Автомобилен транспорт, Наредба за изменение
на Наредба № H-3 от 2009 г. за необходимите
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 – 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 15/17.
Агенция „Митници“, ПМС № 393 от 2015 г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 57 на Министерския съвет от 2014 г. 2/10; Наредба № Н-1 за
условията и реда за извършване на изследване за
професионална и психологическа пригодност при
назначаване и повишаване в длъжност в – 46/112.
Агенция по геодезия, картография и кадастър,
ПМС № 242 за приемане на Устройствен правилник на – 76/23.
Агенция „Пътна инфраструктура“, ПМС № 279
за изменение и допълнение на Правилника за
структурата, дейността и организацията на работа на – , приет с ПМС № 295 на Министерския
съвет от 2009 г. 88/22.
Адвокатски възнаграждения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г.
за минималните размери на – 84/6.
Административен регистър, ПМС № 14 за
приемане на Наредба за – 8/14.

БРОЙ 105

Административнопроцесуален кодекс, Закон за
изменение и допълнение на – 74/12.
Администрация, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 57/2.
Академия на Министерството на вътрешните
работи, Наредба № 8121з-244 за приемане на
курсанти, студенти и докторанти в – за учебната
2016/2017 година 27/32.
Аквакултури, Наредба № 18 за съдържанието
на технологичното описание и технологичната
схема на производство на – 90/84.
Акцизи и данъчни складове, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – 2/19; Наредба № Н-7 за определяне
на ред, начин и формат за изпращане на данните
от средствата за измерване и контрол по чл. 103а,
ал. 1 от Закона за – 75/120; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 97/3.
Акцизни стоки, Наредба за изменен ие и
допълнение на Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на
държавата – 44/83.
Археологически проучвания, Наредба за изменение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за
извършване на теренни – 95/60.
Б
Банки, Наредба № 8121з-444 за организацията
и контрола по обезпечаването на сигурността
на – и финансовите институции 37/128.
Банкова несъстоятелност, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 33/22.
Бедствия, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита при – 51/10; ПМС № 305
за приемане на Правилник за устройството и
дейността на Съвета за намаляване на риска
от – към Министерския съвет за подпомагане
формирането и осъществяването на държавната
политика в областт а на защитата при – 93/5; Закон
за допълнение на Закона за защита при – 97/21.
Безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 167 за
определяне на реда за предоставяне на – по фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вът
решна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. 54/8.
Безплатна храна, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията,
реда и нормите за осигуряване на – и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите училища в мирно време 3/141.
Безработица, ПМС № 36 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за – , приета с ПМС
№ 32 на Министерския съвет от 2002 г. 17/12.
Биологично производство, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на – на растения, животни
и аквакултури, растителни, животински продук
ти, продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството и
eтикетирането 49/27.
Болница „Лозенец“, ПМС № 74 за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – , приет с ПМС № 147 на Министерския съвет от 2000 г. 29/5.
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Болнична помощ, 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
лечебните заведения за – и домовете за медикосоциални грижи 22/32.
Българи в чужбина, ПМС № 67 за изменение
и допълнение на ПМС № 103 на Министерския
съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред – 28/34.
Българска агенция по безопасност на храните,
ПМС № 59 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 35 на
Министерския съвет от 2011 г. 26/10.
Български институт по метрология, ПМС № 6
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 109 на Министерския съвет от 2006 г. 5/44.
Български книжовен език, Наредба № 6 за усвояването на – 67/39.
Български лични документи, ПМС № 118 за изменение и допълнение на Правилника за издаване
на – , приет с ПМС № 13 на Министерския съвет
от 2010 г. 37/4; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 101/8.
Българско гражданство, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за – 101/41.
Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., ПМС № 114 за създаване
на национален механизъм за координация на
подготовката и провеждането на – 36/43; ПМС
№ 125 за одобряване на прогнозно разпределение
на разходите за подготовка и провеждане на – и
на допълнителни разходи за 2016 г. 38/13; ПМС
№ 143 за изменение и допълнение на ПМС № 125
на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на – и на допълнителни
разходи за 2016 г. 46/13; ПМС № 284 за изменение
на ПМС № 125 на Министерския съвет от 2016 г.
за одобряване на прогнозно разпределение на
разходите за подготовка и провеждане на – и на
допълнителни разходи за 2016 г. 89/8; ПМС № 340
за изменение на ПМС № 125 на Министерския
съвет от 2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане
на – и на допълнителни разходи за 2016 г. 98/107.
Бюджетна програма „Администрация“, ПМС
№ 345 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – по бюджета
на Министерството на земеделието и храните за
2016 г. 99/2.
В
Ветерани от войните, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 105/18.
Ветеринарномедицинска дейност, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 14/1; Закон
за изменение на Закона за – 34/4.
Вещи лица, Наредба за изменение на Наредба
№ 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на – 28/118.
Висш съдебен съвет, Правилник за организация
на дейността на – и неговата администрация 51/51.
Висше образование, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 17/2.
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Висши военни училища, Наредба № Н-5 за условията и реда за приемане на курсанти във – 17/28.
Влогове, Наредба № 30 за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски
по Закона за гарантиране на – в банките 10/79;
Наредба № 23 за условията и реда за изплащане
на гарантираните размери по – 103/106.
Води, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на – 20/23;
Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 52/2; ПМС № 201 за приемане на Наредба за
реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни – чрез употребата им
в земеделието 63/6; ПМС № 352 за приемане на
Наредба за ползването на повърхностните – 100/3;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване
на подземните – 102/24.
Водопотребление, ПМС № 371 за приемане на
Наредба за нормите за – 103/64.
Водноспасителна дейност, ПМС № 82 за изменение и допълнение на Наредбата за – и обезопасяването на водните площи, приета с ПМС № 182
на Министерския съвет от 1996 г. 31/5.
Водоснабдителни и канализационни услуги, ПМС
№ 8 за приемане на Наредба за регулиране на
качеството на – и на Наредба за регулиране на
цените на – 6/2.
Водоснабдителни системи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г.
за проектиране, изграж дане и експлоатация
на – 45/30.
Военна полиция, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 86/3.
Военни клубове, Наредба за допълнение на
Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда
за предоставяне на финансова или материална
помощ и за предоставяне на помещения във – или
в сгради в управление на Министерството на
отбраната или структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната 50/43.
Военномедицинска експертиза, Наредба за изменение на Наредба № Н-4 от 2013 г. за – 22/41.
Военно-почивно дело, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за – 18/14;
46/112.
Военноинвалиди, ПМС № 52 за изменение на
Наредбата за реда за установяване качеството
на – или на военнопострадал и за създаването,
воденето и съдържанието на Централния регистър
на – и военнопострадалите, приета с ПМС № 5
на Министерския съвет от 2007 г. 22/8; Наредба
№ 2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на – и военнопострадалите 61/36;
Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 2012 г. за
реда за получаване и заплащане на лекарствени
продукти на – и военнопострадалите 61/41.
Военномедицинска академия, ПМС № 312 за
приемане на Правилник за устройството и дейността на – 96/18.
Военнослужещи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за условията и
реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от – от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от Българската армия
при изпълнение на военната служба в състава на
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български или многонационални формирования
извън територият а на Република България 10/78;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и
реда за изплащане на еднократно обезщетение
при преместване на служба в друго населено
място на – и на членовете на техните семейства
31/44; 91/39; Наредба за 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 – и за специфични условия на
труд на цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия
31/45; ПМС № 123 за отмяна на ПМС № 260 на
Министерския съвет от 2003 г. за определяне
възнагражденията на кадровите – при участие на
Република България в операции по поддържане
на мира и в мисии, провеждани под егидата на
международни организации 38/18; Наредба за
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 – и
за специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 84/5; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-16
от 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при
изпълнение на военната служба на – от служба
„Военна полиция“ 97/51.
Всемирна пощенска конвенция, – 3/35.
Второстепенни разпоредители с бюджет, ПМС
№ 376 за изменение на ПМС № 73 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на – към
министъра на вътрешните работи 103/74.
Въоръжени сили, ПМС № 382 от 2015 г. за приемане на План за развитие на – до 2020 г. 3/103;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
отбраната и – на Република България 17/8; Закон
за изменение и допълнение на Закона за резерва
на – на Република България 103/25.
Върховен административен съд, Правилник за
администрацията на – 37/108.
Върховен касационен съд, Правилник за администрацията на – 101/23.
Вътрешен одит в публичния сектор, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 51/3.
Г
Газоразпределителни мрежи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за
присъединяване към газопреносните и – 77/51.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 6/24;
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 53/26.
Горски територии, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола
и опазването на – 66/9.
Горскостопански карти, Наредба № 20 за съдържанието, условията и реда за създаването и
поддържането на – 95/55.
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Граждански процесуален кодекс, Закон за допълнение на – 15/12.
Граничен здравен контрол, ПМС № 202 за
изменение на Наредбата за условията и реда за
провеждане на – на Република България, приета с
ПМС № 274 на Министерския съвет от 2006 г. 63/11.
Гранични контролно-пропускателни пунктове,
ПМС № 138 за допълнение на Наредбата за – ,
приета с ПМС № 104 на Министерския съвет от
2002 г. 45/9.
Д
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 2/27; Наредба за 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 38/73.
Данък върху добавената стойност, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – 8/25; Закон за допълнение на Закона за – 60/2; Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – 70/5; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 88/3.
Детски градини, Правилник за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към – и училищата 75/16; Наредба № 15 за
инспектирането на – и училищата 100/49.
Деца с изявени дарби, ПМС № 68 за приемане
на Програма на мерките за закрила на – от държавни и общински училища през 2016 г. 28/35;
ПМС № 190 за одобряване на допълнителни
разходи за 2016 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на – от държавни и общински училища през 2016 г., приета
с ПМС № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
61/29; ПМС № 325 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на – от държавни и общински училища през
2016 г., приета с ПМС № 68 на Министерския
съвет от 2016 г. 96/97; ПМС № 360 за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на – от държавни и общински училища през
2016 г., приета с ПМС № 68 на Министерския
съвет от 2016 г. 102/13.
Деца с увреждания и хронични заболявания, Правилник за устройството, дейността и вътрешния
ред на центровете за комплексно обслужване
на – 89/75.
Дипломатически представителства, консулства,
представителства на междуправителствени организации, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на
данък върху добавената стойност и акциз на – и
членовете на техния персонал 34/45; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 14
от 1999 г. за митническото оформяне на стоки,
внасяни и изнасяни от – и от членовете на техния
персонал 34/45.
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Директни плащания, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за – 16/16.
Дискриминация, Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от – 105/40.
Диспансеризация, Наредба № 8 за профилактичните прегледи и – 92/9; 93/29.
Добавки, предназначени за влагане в храни, Наредба за отменяне на Наредба № 21 от 2002 г. за
специфичните критерии и изисквания за чистота
на – 10/19.
Добра клинична практика, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за
определяне на правилата за – 77/44.
Договор, – за търговия с оръжие 4/42; – за залог
между Република България като залогодател и
Европейския инвестиционен фонд като заложен
кредитор 37/95; – за сътрудничество в областта
на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република
България и Националния институт за спорт,
физическо възпитание и отдих на Република
Куба 65/10; – за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
74/26; – за залог върху трежъри сметката между
Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен
фонд за изпълнението на Инициативата за малки
и средни предприятия по Оперативна програма
„Инициатива за малки и средни предприятия“
2014 – 2020 91/16; – между правителството на
Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на
инвестициите 96/109; – между правителството на
Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване
и защита на инвестициите 101/16.
Докторанти, ПМС № 64 за условията и реда за
утвърждаване на броя на приеманите за обучение
студенти и – в държавните висши училища и за
приемане на Списък на приоритетните професионални направления 26/29.
Дом за медико-социални грижи, ПМС № 263 за
закриване на – за деца, Златица 83/17; 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 лечебните заведения за болнична
помощ и – 86/43.
Допълнителнa договореност, – към Споразумението между правителството на Република
България и Международната организация на
франкофонията (МОФ) относно създаването в
София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия 48/80.
Допълнителни бюджетни разходи, ПМС № 94 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на културата за 2016 г. 33/96.
Допълнителни плащания, ПМС № 62 за одобряване на – от централния бюджет по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за
приключването на инвестиционни проекти на
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт“
2007 – 2013 г. 26/25; ПМС № 69 за изменение на
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ПМС № 41 на Министерския съвет от 2014 г. за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество 28/49.
Допълнителни разходи, ПМС № 372 от 2015 г.
за одобряване на – по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. 1/3;
ПМС № 383 от 2015 г. за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за
2015 г. 3/119; ПМС № 7 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2016 г. 5/47; ПМС
№ 9 за одобряване на – по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г. 7/7; ПМС № 19
за одобряване на – по бюджета на Министерския
съвет за 2016 г. 9/5; ПМС № 21 за одобряване
на – по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г. 9/7; ПМС № 27 за одобряване на – по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за
изплащане на държавна парична награда за особени заслуги 13/120; ПМС № 40 за одобряване
на – /трансфери за 2016 г. 17/14; ПМС № 46 за
одобряване на – /трансфери за 2016 г. 20/17; ПМС
№ 51 за одобряване на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. 22/8;
ПМС № 61 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2016 г.
26/25; ПМС № 70 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
28/49; ПМС № 85 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г. 32/31; ПМС № 88 за
одобряване на – /трансфери за 2016 г. 32/36; ПМС
№ 93 за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
33/95; ПМС № 113 за одобряване на – /трансфери
за 2016 г. 36/41; ПМС № 115 за одобряване на – /
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
36/48; ПМС № 116 за одобряване на – за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за 2016 г. за присъединяването
на Република България към Шенгенското пространство 36/56; ПМС № 121 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2016 г. 37/5; ПМС № 122 за одобряване на – по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г. 38/12;
ПМС № 124 за одобряване на – по бюджета на
съдебната власт за 2016 г. 40/3; ПМС № 126 за
одобряване на – /трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2016 г., приета с ПМС
№ 68 на Министерския съвет от 2016 г. 41/5; ПМС
№ 133 за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 44/8; ПМС № 146 за одобряване на – /
трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища
през 2016 г., приета с ПМС № 68 на Министерския
съвет от 2016 г. 48/50; ПМС № 149 за одобряване
на – /трансфери за 2016 г. 48/75; ПМС № 152 за
одобряване на – /трансфери за 2016 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и
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участието на България в нея 50/14; ПМС № 155
за одобряване на – по бюджета на Министерския
съвет за 2016 г. 51/35; ПМС № 159 за одобряване
на – по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
51/44; ПМС № 163 за одобряване на – /трансфери
за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища през
2016 г., приета с ПМС № 68 на Министерския
съвет от 2016 г. 54/4; ПМС № 164 за одобряване
на – /трансфери по бюджета на Министерството
на отбраната за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт 54/6; ПМС № 165
за одобряване на – по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
54/6; ПМС № 169 за одобряване на – по бюджета
на Комисията за енергийно и водно регулиране
за 2016 г. 54/20; ПМС № 174 за одобряване на – /
трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища
през 2016 г., приета с ПМС № 68 на Министерския
съвет от 2016 г. 57/26; ПМС № 178 за одобряване
на – /трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г., приета с ПМС № 68 на
Министерския съвет от 2016 г. 58/25; ПМС № 184
за одобряване на – по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2016 г. 59/67; ПМС № 192 за
одобряване на – /трансфери за 2016 г. 61/30; ПМС
№ 199 за одобряване на – /трансфери за 2016 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 63/2; ПМС № 200 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
63/5; ПМС № 204 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2016 г.
64/2; ПМС № 206 за одобряване на – за 2016 г.
64/2; ПМС № 207 за одобряване на – /трансфери
за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 65/5; ПМС № 211 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на културата за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт 66/4; ПМС № 220
за одобряване на – /трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово
подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с ПМС № 68 на
Министерския съвет от 2016 г. 69/4; ПМС № 234
за одобряване на – по бюджета на Комисията за
защита на конкуренцията за 2016 г. 73/8; ПМС
№ 252 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г. 76/93;
ПМС № 256 за одобряване на – /трансфери за
2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно
финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета
с ПМС № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
77/24; ПМС № 261 за одобряване на – /трансфери
за 2016 г. 80/15; ПМС № 265 за изменение и допълнение на ПМС № 116 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на – за финансирането на
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проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство 84/4;
ПМС № 266 за одобряване на – /трансфери за
2016 г. 84/4; ПМС № 268 за одобряване на – /
трансфери за 2016 г. 86/13; ПМС № 270 за изменение на ПМС № 149 на Министерския съвет от
2016 г. за одобряване на – /трансфери за 2016 г.
86/14; ПМС № 271 за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за
изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
86/14; ПМС № 272 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за
2016 г. 86/14; ПМС № 276 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2016 г. 86/41; ПМС № 280 за одобряване на – /
трансфери за 2016 г. 88/25; ПМС № 285 за одобряване на – по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. 89/10; ПМС № 287 за одобряване на – по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. 89/58; ПМС № 296 за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
за финансиране изграждането на обход на гр. Габрово – фаза І 90/12; ПМС № 303 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2016 г. 93/4; ПМС № 306 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2016 г. 93/10;
ПМС № 308 за одобряване на – /трансфери за
2016 г. 93/11; ПМС № 316 за одобряване на – /
трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма „Оптимизация
на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 271
на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на национални програми за развитие на средното
образование 96/44; ПМС № 319 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. 96/93; ПМС № 321 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на отбраната за 2016 г. 96/94; ПМС № 323 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2016 г. 96/95; ПМС
№ 324 за одобряване на – /трансфери за 2016 г.
96/95; ПМС № 329 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за
2016 г. 97/34; ПМС № 339 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна
ефективност на много-фамилните жилищни сгради 97/48; ПМС № 342 за одобряване на – по бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2016 г. 98/111; ПМС № 343 за одобряване на – /трансфери за 2016 г. 98/112; ПМС № 347
за одобр яване на – /трансфери за 2016 г. 99/3;
ПМС № 351 за одобряване на – /трансфери за
2016 г. за финансиране на мерки за преодоляване
на последиците от инцидента на 10 декември
2016 г. в с. Хитрино, област Шумен 100/2; ПМС
№ 357 за одобряване на – по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. 102/12; ПМС
№ 367 за одобряване на – /трансфери за 2016 г.
103/62; ПМС № 375 за одобряване на – /трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища през
2016 г., приета с ПМС № 68 на Министерския
съвет от 2016 г. 103/73.
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Допълнителни трансфери, ПМС № 377 от 2015 г.
за одобряване на – за 2015 г. 1/5; ПМС № 13 за
одобряване на – за 2016 г. 7/12; ПМС № 29 за
одобряване на – за 2016 г. 13/121; ПМС № 49 за
одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. 22/4; ПМС № 50
за одобряване на – по бюджетите на общините за
възстановяване на част от разходите, извършени от
лицата от педагогическия персонал за транспорт
от местоживеенето им до местоработата в друго
населено място и обратно за 2016 г. 22/4; ПМС
№ 54 за одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. 22/19;
ПМС № 75 за одобряване на – по бюджетите на
общините за 2016 г. за финансово подпомагане
на дейността на извънучилищните педагогически
учреждения в системата на народната просвета
29/5; ПМС № 137 за одобряване на – по бюджета
на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
45/9; ПМС № 141 за одобряване на – за 2016 г. 46/6;
ПМС № 156 за одобряване на – за закупуване на
учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за
2016 г. 51/36; ПМС № 157 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2016 г. за финансово
осигуряване на дейностите по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата,
детските градини и самостоятелните общежития“
от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното
образование 51/39; ПМС № 158 за одобряване
на – по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските
училища 51/43; ПМС № 175 за одобряване на – за
2016 г. по бюджетите на общини за покриване на
част от транспортните разходи за доставка на хляб
и основни хранителни продукти за 2016 г. 57/27;
ПМС № 195 за одобряване на – за Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за
2016 г. 62/47; ПМС № 209 за одобряване на – за
2016 г. 66/2; ПМС № 215 за одобряване на – за
2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2016 г.,
приета с ПМС № 68 на Министерския съвет от
2016 г. 68/2; ПМС № 225 за одобряване на – по
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2016 г. 70/3; ПМС № 228 за одобряване на – за
2016 г. за финансово осигуряване на дейности по
националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час в училище“,
одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование 71/7; ПМС
№ 250 за одобряване на – за 2016 г. за финансово
осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на
съвременна образователна среда“, „Без свободен
час в училище“ и „Достъпно и сигурно училище“,
одобр ени с Решение № 271 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование 77/6; ПМС
№ 254 за одобряване на – по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
77/24; ПМС № 269 за одобряване на – по бюджета
на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
86/13; ПМС № 300 за одобряване на – за 2016 г. за
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финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование 92/6; ПМС
№ 317 за одобряване на – за 2016 г. за изплащане
на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда на директорите на общинските
детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие 96/47; ПМС № 322 за
допълнение на ПМС № 254 на Министерския
съвет от 2016 г. за одобряване на – по бюджета
на Министерството на околната среда и водите за
2016 г. 96/94; ПМС № 330 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2016 г. 97/34; ПМС
№ 331 за одобряване на – за 2016 г. за финансово
осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“,
„Осигуряване на съвременна образователна среда“,
„Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни
и комуникационни технологии (ИКТ) в системата
на предучилищното и училищното образование“,
одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование 97/37; ПМС
№ 337 за одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. 97/47; ПМС
№ 341 за одобряване на – за 2016 г. за осигуряване
на целодневна организация на учебния ден и за
защитени училища 98/109; ПМС № 350 за одобряване на – за 2016 г. за финансово осигуряване
на дейности по националните програми „Без
свободен час в училище“ и „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в системата
на предучилищното и училищното образование“,
одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет
от 2016 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование 99/7; ПМС
№ 364 за одобряване на – по бюджета на Община
Карнобат за 2016 г. 102/17.
Допълнително възнаграждение, Наредба № Н-15
от 2015 г. за условията и реда за изплащане на – за
постигнати резултати в служебната дейност от
военнослужещите и от цивилните служители в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 3/139; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за
условията, размерите и реда за изплащане на – 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 11/66; Наредба № Н-16 за условията,
размерите и реда за изплащане на – при изпълнение на военната служба на военнослужещите от
служба „Военна полиция“ 54/57; Наредба № Н-23
за условията, размерите и реда за изплащане
на – на военнослужещите и цивилните служители
от служба „Военна информация“ 87/20.
Допълнително пенсионно осигуряване, 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 осигурено лице от един фонд за – в друг съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително
дружество 1/64.
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Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици, Закон за
изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с – 48/2.
Дървесина, ПМС № 311 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост,
и за ползването на – и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 на Министерския
съвет от 2011 г. 96/9.
Държавен бюджет, ПМС № 380 от 2015 г. за изпълнението на – на Република България за 2016 г.
3/2; ПМС № 96 за допълнение на ПМС № 380 на
Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението
на – на Република България за 2016 г. 34/8; ПМС
№ 110 за извършване на промени на утвърдените
със Закона за – на Република България за 2016 г.
максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. 35/7;
ПМС № 227 за допълнение на ПМС № 380 на
Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението
на – на Република България за 2016 г. 70/3; ПМС
№ 233 за приемане на Наредба за условията и
реда за оценката, планирането, разпределението
и разходването на средствата от – за финансиране
на присъщата на държавните висши училища
научна или художественотворческа дейност 73/3;
Закон за – на Република България за 2017 г. 98/37;
ПМС № 374 за изпълнението на – на Република
България за 2017 г. 104/1.
Държавен културен институт „Културен център
„Двореца“, Устройствен правилник на – 52/33.
Държавен логопедичен център, Правилник за
устройството и дейността на – 96/118.
Държавен пристанищен контрол, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 12 от
2010 г. за проверките по реда на – 36/115.
Държав ен фонд „Земеделие“, ПМС № 98 за
изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 151 на Министерския съвет от
2012 г. 34/8.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, ПМС № 130 за изменение на
Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 13 на Министерския съвет от 2004 г. 42/17.
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, ПМС № 230 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 59 на Министерския съвет от 2008 г. 70/4.
Държавна агенция за закрила на детето, ПМС
№ 12 за изменение и допълнение на Устройст
вения правилник на – , приет с ПМС № 38 на
Министерския съвет от 2001 г. 7/11.
Държавна агенция „Електронно управление“,
ПМС № 274 за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на – 86/15.
Държавна агенция „Национална сигурност“, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 15/7;
Наредба за изменение на Наредба № І-7 от 2009 г.
за реда за достъп до информационните фондове
на – 41/41; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие
в – 47/40; ПМС № 203 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – , приет с ПМС № 23 на Министерския съвет
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от 2008 г. 63/12; Инструкция за допълнение на
Инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на – до
информационни фондове на Министерството на
вътрешните работи 73/92.
Държавна агенция „Разузнаване“, ПМС № 66 за
приемане на Правилник за прилагане на Закона
за – 27/17.
Държавна служба, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за
назначаване на – в Министерството на вътрешните работи 61/34.
Държавна собственост, ПМС № 180 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – , приет с ПМС № 254 на Министерския съвет от 2006 г. 58/26; ПМС № 320
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 254
на Министерския съвет от 2006 г. 96/94.
Държавни детски градини към Министерството на отбраната, Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за организацията и
дейността на – 18/14.
Държавни културни институти, ПМС № 31
за утвърждаване на единни разходни стандарти
за финансиране на – , осъществяващи дейности
в областта на сценичните изкуства 14/14; ПМС
№ 95 за изменение и допълнение на ПМС № 31
на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на единни разходни стандарти за финансиране
на – , осъществяващи дейности в областта на
сценичните изкуства 34/8.
Държавни служители, Наредба № 8121з-142 за
условията и реда за изпращане на – от Министерството на вътрешните работи за изпълнение
на длъжност в институции или в структури на
Европейския съюз и в международни организации 17/24; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 57/3.
Държавно обществено осигуряване, ПМС № 37
за изменение и допълнение на Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от – , приета
с ПМС № 188 на Министерския съвет от 2015 г.
17/12; Закон за бюджета на – за 2017 г. 98/18.
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 73/69.
Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“, Правилник за изменение
и допълнен ие на Правилника за дейността и
структурата на – 90/55.
Е
Европейски структурни и инвестиционни фондове, ПМС № 160 за определяне правилата за
разглеждане и оценяване на оферти и сключването
на договорите в процедурата за избор с публична
покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от – 52/5; ПМС № 162 за определяне на
детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмите, финансирани
от – за периода 2014/2020 г. 53/4; ПМС № 173 за
приемане на Наредба за администриране на нередности по – 57/18; Наредба № 4 за определяне
на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на
средствата от – 59/84; ПМС № 189 за определяне
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на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от – , за
програмен период 2014 – 2020 г. 61/12.
Европейски съюз, Наредба № Н-2 за реда и
начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности
по фондове и програми на – 52/54.
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 – 2/45; 40/15.
Единна система за гражданска регистрация,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране
на – 22/41.
Екодизайн, ПМС № 103 за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки,
свързани с прилагането на регламенти, приети
съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне
на изискванията за – към продукт ите, свързани
с енергопотреблението, приета с ПМС № 27 на
Министерския съвет от 2015 г. 35/2.
Екологични щети, ПМС № 71 за изменение и
допълнение на Наредбата за публичния регистър
на операторите, които извършват дейностите по
приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване
на – , приета с ПМС № 317 на Министерския
съвет от 2008 г. 28/49.
Електрическа енергия, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на – към
преносната или към разпределителните електрически мрежи 36/121.
Електрически мрежи, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на
електрическа енергия към преносната или към
разпределителните – 77/52.
Електрически съоръжения, ПМС № 47 за приемане на Наредба за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на взривните
вещества за граждански цели, на Наредба за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на
средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието
на асансьорите и на предпазните устройства за
асансьори, на Наредба за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на съоръжения и
системи за защита, предназначени за използване в
потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на – , предназначени за използване
в определени граници на напрежението 23/3.
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Електрически уредби, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на – за ниско
напрежение в сгради 95/61.
Електрическо и електронно оборудване, ПМС
№ 77 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за пускане на пазара на – във
връзк а с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, приета с ПМС № 55 на
Министерския съвет от 2013 г. 30/31.
Електромагнитни полета, Наредба № РД-07-5
за минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на – 95/102.
Електронна идентификация, Закон за – 38/2;
ПМС № 235 за приемане на Правилник за прилагане на Закона за – 74/14.
Електронни съобщения, Решение № 432 за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на – чрез радиосъоръжения, които ползват
радиочестотен спектър, който не е необходимо
да бъде индивидуално определен 74/79; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 103/20.
Електронни съобщителни мрежи, Решение
№ 273 за изменение на Техническите изисквания за работа с – от неподвижна радиослужба и
съоръженията, свързани с тях 37/142.
Електронни съобщителни услуги, Решение № 584
за изменение на Технически изисквания за работа
на наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на – 98/115.
Електронно управление, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 50/2; Закон за допълнение на Закона за – 62/45.
Енергетика, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 47/3.
Енергийна ефективност, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 105/19.
Енергийни спестявания, Наредба № Е-РД-04-1
за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на – на сгради 10/19; Наредба
№ Е-РД-04-3 за допустимите мерки за осъществяване на – в крайното потребление, начините на
доказване на постигнатите – , изискванията към
методиките за тяхното оценяване и начините за
потвърждаването им 38/45; ПМС № 240 за приемане
на Наредба за методиките за определянето на националната цел за – и за определянето на общата
кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за – и разпределянето на индивидуалните
цели за – между задължените лица 75/7; Наредба
№ Е-РД-04-05 за определяне на показателите за
разход на енергия, енергийните характеристики
на предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на
обследване за – и изготвяне на оценка на – 81/44.
Енергийни характеристики на сградите, Наредба № Е-РД-04-2 за показателите за разход на
енергия и – 10/52.
Енергия от възобновяеми източници, Наредба
№ Е-РД-04-06 за намаляване на тежестта, свързана с разходите за – 77/31.
Етажна собственост, Закон за изменение и
допълнение на Закона за управление на – 26/3.
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Ж
Железопътен превоз, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 52 от 2002 г. за – на
военни товари, техника и войски 17/37.
Железопътен транспорт, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 19/6; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 44 от
2001 г. за превоз на товари с – 76/131.
Железопътна инфраструктура, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2001 г.
за достъп и използване на – 36/94.
Железопътни предприятия за превоз на пътници
и/или товари, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране
на – 31/45.
Животновъдни обекти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към – 44/65.
Животински продукти, Наредба за допълнение
на Наредба № 21 от 2015 г. за условията и реда
за предоставяне на извънредно подпомагане на
производителите на – , засегнати от кризата в
сектора 28/115.
Животни, Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 34/5.
Жилищен фонд, Наредба за изменение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на
имоти от – на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните
служители, които живеят при условията на свободно договаряне 38/72; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за
ползване под наем на имоти от – на МО и за
изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят
при условията на свободно договаряне 71/37.
З
Задължително пенсионно осигуряване, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 33 от
2006 г. за индивидуалните заявления за участие
във фонд за допълнително – 62/65.
Задържане под стража, Закон за изменение и
допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и – 32/6.
Задържани лица, Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за
реда за осъществяване на задържане, оборудването
на помещенията за настаняване на – и реда в тях
в Министерството на вътрешните работи 30/55.
Заплати, ПМС № 34 за изменение на ПМС
№ 184 на Министерския съвет от 2015 г. за – на
военнослужещите и на цивилните служители
по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България 17/9.
Застрахователи, презастрахователи, Наредба
№ 51 за собствените средства и за изискванията
за платежоспособност на – и групите – 38/73.
Здравеопазване, ПМС № 239 за структурни
промени в системата на – 74/25.
Здравноинформационни стандарти, Наредба
№ 11 за утвърждаване на – , прилагани от лечебните заведения 94/64.
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Здравно осигуряване, Решение № РД-НС-04-24-1
от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6
от Закона за – на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa 25/1.
Здравословни и безопасни условия на труд,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания
за – при извършване на строителни и монтажни
работи 90/94.
Зеленчуци и плодове, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията
и реда за прилагане на временни извънредни мерки
за подпомагане на пазара в сектора на – 61/41.
Земеделска и горска техника, Наредба № 2 за
условията и реда за регистрация на техниката
по Закона за регистрация и контрол на – 11/24;
Наредба № 3 за извършване на техническите
прегледи на техниката по Закона за регистрация
и контрол на – 11/32; Наредба № 4 за реда за
пускане на пазара на употребяваната техника
по Закона за регистрация и контрол на – 11/36.
Земеделски земи, ПМС № 99 за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на – , приет с ПМС № 240 на
Министерския съвет от 1996 г. 34/9; ПМС № 100
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването
на – , приет с ПМС № 74 на Министерския съвет
от 1991 г. 34/11; Закон за изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползването на – 61/3.
Земеделски и хранителни продукти, Наредба № 8
за условията и реда за изпълнение и контрол на
промоционални програми за – 38/56.
Земеделски продукти, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно – и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни
на производителите и контролиращите лица 34/41.
Земеделски производители, Закон за изменение
и допълнение на Закона за подпомагане на – 45/2.
Знак по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда,
Наредба № РД-07-3 за определяне на правилата за
поставяне и графичното изображение на – 90/93.
И
Играчки, ПМС № 83 за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на – , приета с ПМС
№ 300 на Министерския съвет от 2010 г. 31/5.
Игрално казино, Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в – 87/49;
Общи изисквания за – по отношение на вида на
сградата, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол 87/59; Общи правила за
организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в – и задължителни образци за счетоводна отчетност 87/61.
Изборен кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 39/1; 57/16; 85/1.
Избори за президент и вицепрезидент, ПМС
№ 232 за приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на – на репуб
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ликата и на национален референдум с въпроси
„Подкрепяте ли народните представители да се
избират с мажоритарна избирателна система с
абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте
ли въвеждането на задължително гласуване на
изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли
годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите,
да бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?“ на
6 ноември 2016 г. 71/24; ПМС № 248 за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и
инициативните комитети заплащат предизборните
предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните
регионални центрове при произвеждането на – на
Републиката и на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да
се избират с мажоритарна избирателна система с
абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте
ли въвеждането на задължително гласуване на
изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли
годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите,
да бъде един лев за един получен действителен
глас на последните парламентарни избори?“, на
6 ноемв ри 2016 г. 76/91; ПМС № 253 за изменение
и допълнение на ПМС № 232 на Министерския
съвет от 2016 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането
на – на Републиката и на национален референдум
с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два тура?“,
„Подкрепяте ли въвеждането на задължително
гласуване на изборите и референдумите?“ и
„Подкрепяте ли годишната държавна субсидия,
отпускана за финансиране на политическите
партии и коалициите, да бъде един лев за един
получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г. 77/24.
Извънучилищни педагогически учреждения в
системата на народната просвета, ПМС № 4
за изменение на ПМС № 36 на Министерския
съвет от 2015 г. за финансово подпомагане на
дейността на – 5/43.
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, ПМС № 132 за приемане на
Устройствен правилник на – 42/33.
Изпълнителна агенция „Медицински одит“, ПМС
№ 290 за изменение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 67 на Министерския съвет
от 2015 г. 89/70.
Изпълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от европейските земеделски фондове“,
ПМС № 89 за създаване на – и за приемане на
нейния устройствен правилник 32/37.
Икономически важни вредители, Наредба № 14
за опазване на растенията и растителните продукти от – 77/44.
Инвестиционни посредници, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г.
за изискванията към дейността на – 4/110.
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Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Правилник за организацията на дейността на – и за
дейността на администрацията и на експертите
103/75.
Институт за научни изследвания в структурата
на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, ПМС № 333 за откриване на – 97/45.
Институт по информация и сигурност в структурата на Университета по библиотекознание и
информационни технологии – София, ПМС № 334
за откриване на – 97/45.
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на – 14/16; 33/104.
Институт по психология на Министерството на
вътрешните работи, Правилник за устройството
и дейността на – 44/56.
Институт по публична администрация, ПМС
№ 44 за приемане на Устройствен правилник
на – 19/18.
Институции, Наредба № 16 за управлението
на качеството в – 100/51.
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове (ИСУН), ПМС № 243 за
приемане на Наредба за определяне на условията,
реда и механизма за функциониране на – и за
провеждане на производства пред управляващите
органи посредством ИСУН 76/30.
Информация, Наредба № Е-РД-16-647 от 2015 г.
за определяне на съдържан ието, структурата,
условията и ред а за набиране и предоставяне
на – 3/136.
Информация от обществения сектор, ПМС
№ 147 за приемане на Наредба за стандартните
условия за повторно използване на – и за нейното
публикуване в отворен формат 48/51.
К
Кадастрална карта, Наредба № РД-02-20-4
за предоставяне на услуги от – и кадастралните
регистри 83/19.
Кадастър и имотен регистър, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 57/10.
Карантинни вредители, Наредба № 11 за
условията, при които – , растения, растителни
продукт и и други обекти могат да се използват
за научни изследвания и селекция 58/42.
Квалификация по професията „Маркшайдер“,
Наредба № 4 за придобиване на – 43/33.
Квалификация по професията „Организатор
на обредно-ритуални дейности“, Наредба № 3 за
придобиване на – 35/34.
Квалификация по професията „Сондажен техник“,
Наредба № 2 за придобиване на – 35/17.
Китове, Международна конвенция за регулиране на улова на – 12/25.
Класификатор на длъжностите в администрацията, ПМС № 257 за допълнение на Наредбата
за прилагане на – , приета с ПМС № 129 на
Министерския съвет от 2012 г. 79/40.
Класификатор на длъжностите в служба „Военна
информация“, ПМС № 170 за приемане на Правилник за устройството и дейността на служба
„Военна информация“ и – 54/20.
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Класификатор на длъжностите на военнослужещите, ПМС № 28 за изменение и допълнение
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. 13/121; ПМС № 72 за
приемане на – в служба „Военна полиция“ 28/52;
ПМС № 108 за изменение и допълнение 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. 35/5.
Класифицирана информация, ПМС № 104 за
изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на – , приета с ПМС № 263
на Министерския съвет от 2003 г. 35/3; ПМС
№ 106 за изменение и допълнение на Наредбата
за задължителните общи условия за сигурност на
автоматизираните информационни системи или
мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и
пренася – , приета с ПМС № 99 на Министерския
съвет от 2003 г. 35/4; ПМС № 205 за допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за защита
на – , приет с ПМС № 276 на Министерския съвет
от 2002 г. 64/2; Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 71/3.
Кодекс на труда, Закон за изменение на – 8/14;
Закон за изменение и допълнение на – 105/2.
Колективни инвестиционни схеми, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 44
от 2011 г. за изискванията към дейността на – ,
инвестиционните дружества от затворен тип и
управляващите дружества 63/36.
Координационен съвет по водите, ПМС № 213
за приемане на Правилник за организацията и
дейността на – 66/5.
Командировъчни средства, ПМС № 376 от 2015 г.
за изменение на Наредбата за – при задграничен
мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. 1/5.
Комисия за енергийно и водно регулиране, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за дейността на – и нейната администрация 19/44.
Комисия за защита на конкуренцията, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – 59/83.
Комисия за защита на личните данни, Правилник за изменение на Правилника за дейността
на – и на нейната администрация 10/16.
Комисия за отнемане на незаконно придобито
имущество, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на – и на нейната администрация 46/17.
Комисия за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за дейността на – и на нейната администрация 100/53.
Комисия за финансов надзор, Правилник за
устройството и дейността на – и на нейната администрация 67/10.
Комитети за наблюдение, ПМС № 142 за
изменение и допълнение на ПМС № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на – на
Споразумението за партньорство на Република
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България и на програмите, съфинансирани от
Европейск и те ст ру к т у рни и инвест иционни
фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. 46/7.
Комуникационно-транспортни системи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2004 г. за планиране и проектиране на – на
урбанизираните територии 70/30.
Конвенция, Изменение и допълнение на Приложение III на – относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химическ и
вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
26/34; Изменение и допълнение на Приложение III
на – относно процедурата за предварително обос
новано съгласие при международната търговия с
определени опасни химическ и вещества и пестициди (Ротердамска конвенция) 26/34; Изменение
и допълнение на Приложение III на – относно
процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени
опасни химическ и вещества и пестициди (Ротердамска конвенция) 26/34; Изменение и допълнение
на Приложение III на – относно процедурата за
предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химическ и
вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
26/34; Изменение и допълнение на Приложение III
на – относно процедурата за предварително обос
новано съгласие при международната търговия с
определени опасни химическ и вещества и пестициди (Ротердамска конвенция) 26/34; Изменение
и допълнение на Приложение III на – относно
процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени
опасни химическ и вещества и пестициди (Ротердамска конвенция) 26/34; Изменение и допълнение
на Приложение III на – относно процедурата за
предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химическ и
вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
26/35; Изменение и допълнение на Приложение III
на – относно процедурата за предварително обос
новано съгласие при международната търговия с
определени опасни химическ и вещества и пестициди (Ротердамска конвенция) 26/35; – за взаимно
административно сътрудничество по данъчни
въпроси, изменена с Протокола за изменение
на Конвенцията за взаимно административно
сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в
сила на 1 юни 2011 г. 50/23.
Конституционен съд, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организация на
дейността на – 14/13; Правилник за изменение
на Правилника за организация на дейността
на – 16/16.
Кораби, Наредба за изменение на Наредба
№ 54 от 2004 г. за техническите изисквания и
оценяване съответствието на оборудването на
морските – 35/51; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за
посещение, маневриране и престой на – в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване,
за качване на – и слизане на брега на екипажа,
на пътниците или други лица, както и за връзка
на – с брега 52/52.
Корпоративно подоходно облагане, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 75/3.
Кредитни посредници, Наредба № 19 за – 87/46.
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Културно наследство, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 16/3; 52/2.
Курсанти във висшите военни училища, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от
2016 г. за условията и реда за приемане на – 79/44.
Къща музей „Панчо Владигеров“, Правилник за
устройството и дейността на – 36/75.
Л
Лекарствени продукти, ПМС № 381 от 2015 г. за
допълнение на Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на цените
на – , приета с ПМС № 97 на Министерския
съвет от 2013 г. 3/103; ПМС № 32 за изменение
на Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на – ,
приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от
2013 г. 14/15; Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на – по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за – в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели, заплащани напълно
или частично от НЗОК 22/48; ПМС № 87 за изменение на Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените на – ,
приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от
2013 г. 32/36; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на – по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от
Закона за – в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на – за здравни дейности по
чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 44/64; ПМС
№ 139 за изменение на Правилника за условията
и реда за работа на Комисията по прозрачност
по Закона за – в хуманната медицина, приет с
ПМС № 300 на Министерския съвет от 2007 г.
45/9; Условия и ред за изменение и допълнение
на Условия и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на – по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК 49/39; ПМС
№ 197 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на – , приета с ПМС № 97
на Министерския съвет от 2013 г. 62/58; ПМС
№ 238 за изменение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на – , приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от 2013 г. 74/25.
Летливи органични съединения, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 16 от
1999 г. за ограничаване емисиите на – при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на
бензини 45/29.
Лечебни заведения, ПМС № 45 за приемане на
Наредба за критериите и реда за избор на – за
болнична помощ, с които Нац ион алната здравноосигурителна каса сключва договори 19/24; ПМС
№ 84 за изменение на Наредбата за критериите и
реда за избор на – за болнична помощ, с които
Националната здравноосигурителна каса сключва
договори, приета с ПМС № 45 на Министерския
съвет от 2016 г. 31/7; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на – по Закона за – 50/41; Наредба
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за изменение и допълнение на Наредба № 18 от
2005 г. за критериит е, показателите и методиката
за акредитация на – 79/43.
Линия на бедност за страната, ПМС № 369 за
определяне размера на – за 2017 г. 103/63.
Лицензи, ПМС № 181 за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за
издаване на – по Закона за хазарта, приета с ПМС
№ 270 на Министерския съвет от 2012 г. 58/27.
Лична охрана, Наредба № 8121з-902 за условията и реда за извършване на – на физически
лица 68/25.
Лични данни, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1122 от 2015 г.
за реда за обработка на – в Министерството на
вътрешните работи 31/47; Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 03-04-357
от 2015 г. за мерките и средствата за защита
на – , получавани, обработвани, предоставяни и
съхранявани в Министерството на регионалното
развитие и благоустройств ото чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“ и нейните териториалн и звена 80/51.
Лозя, Наредба № 9 за условията и реда за
издаване на разрешения за засаждане на – 42/58.
М
Медицинска помощ, ПМС № 58 за изменение
и допълнение на Наредбата за осъществяване
правото на достъп до – , приета с ПМС № 119
на Министерския съвет от 2006 г. 22/27.
Медицински стандарт „Гръдна хирургия“, Наредба № 5 от за утвърждаване на – 90/57.
Медицински стандарт „Медицинска онкология“,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2010 г. за утвърждаване на – 37/134.
Медицински стандарт „Обща и клинична патология“, Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за
утвърждаване на – 99/25.
Медицински стандарт „Ортопедия и травматология“, Наредба № 9 за утвърждаване на – 94/25.
Медицински стандарт „Педиатрия“, Наредба
№ 7 за утвърждаване на – 90/71.
Медицински стандарт „Ревматология“, Наредба
№ 6 за утвърждаване на – 93/18.
Медицински стандарт „Спешна медицина“, Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на – 4/50.
Медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени бо
лести“, Наредба № 10 за утвърждаване на – 94/49.
Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, ПМС № 53
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на – , приет с ПМС
№ 58 на Министерския съвет от 2010 г. 22/17; ПМС
№ 327 за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на – 96/98.
Международен номер на банкова сметка, Наредба
№ 13 за прилагането на – и за БАЕ кодове 69/44.
Международна статистическа класификация на
болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия, Наредба за изменение на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на – 30/53; 88/35.
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Международно сътрудничество за развитие,
ПМС № 127 за изменение и допълнение на ПМС
№ 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в – 41/6.
Меморандум, – за изпълнение – договорености
между държавите членки, участващи в програмата
за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България“ 33/96; – за партньорство между правителството на Републ ика Албания, правителството
на Република Армения, правителството на Репуб
лика България, правителството на Република
Хърватия, правителството на Република Египет,
правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република
Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация
на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015 – 2018) в рамките на
Програмата „Френският език в международните
отношения“ 48/81; – между Министерството на
младежта и спорта на Република България и
Министерството на младежта и спорта на Украйна за сътрудничество в областта на младежта
65/19; – за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП
България – Турция 2014 – 2020 г.“ по линия на
Инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителството
на Република Турция 88/28.
Меморандум за разбирателство, – между Министерството на образованието и науката на
Република България и Националния съвет за
научно и технологично развитие на Федеративна
република Бразилия 15/14; – между Министерството на отбраната на Република България и
Министерството на отбраната на Република Аржентина за сътрудничество в областта на отбраната 18/12; – между правителството на Република
България и правителството на Републ ика Кипър
в сферата на селското стопанство и развитието на
селските райони 20/22; – в областта на туризма
между Министерството на туризма на Република
България и Министерството на енергетиката,
търговията, индустрията и туризма на Република
Кипър 21/33; – между Министерството на култу
рата на Република България и Министерството
на образованието и културата на Република Индонезия за сътрудничество в областта на културата 26/36; – между Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия
на Република България и Организацията за подкрепа на малкия и средния бизнес на Република
Молдова 29/40; – относно подкрепа за проекти на
ЕС между правителството на Република България
и Европейската инвестиционна банка 36/58; – за
икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на
Народна република Бангладеш 43/20; – в областта
на туризма между Министерството на туризма на
Република България и Министерството на туризма
на Република Аржентина 45/17; – за сътрудничество в областта на съобщенията и информационните
технологии между Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството на
съобщенията и информационните технологии на
Ислямска република Иран 58/33; – между Министерството на отбраната на Република България
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и Министерството на отбраната на Унгария за
сътрудничество в областта на военната география
62/63; – между Министерството на физическото
възпитание и спорта на Република България и
Министерството на спорта и младежките дейности
на Грузия за сътрудничество в областта на спорта
65/14; – между Министерството на младежта и
спорта на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Република
Корея за сътрудничество в областта на спорта
65/16; – между Министерството на младежта и
спорта на Република България и Министерството
на младежта и спорта на Република Индонезия в
областта на младежта и спортното сътрудничество
65/17; – за създаване на Съвместна работна група между Българската агенция за инвестиции и
Организацията за инвестиции, икономическа и
техническа помощ на Иран 66/7; – между Министерството на отбраната на Република България,
Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на националната отбрана
на Република Литва, министъра на националната
отбрана на Република Полша, Министерството на
националната отбрана на Румъния и Върховния
щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE)
относно Щабните елементи за интегриране на
силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март
2016 г. в Монс, Кралство Белгия 69/23; – между
правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите (ИФК)
82/6; – между Министерството на културата на
Република България и Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството на
Република Кипър за предотвратяване на кражбата,
незаконните разкопки и незаконния внос, износ
и прехвърляне на правото на собственост на движими културни ценности, както и за насърчаване
на тяхното връщане 89/74; – , с който се изменя
Спогодбата между правителството на Република
България и правителството на Република Индия
за въздушни съобщения от 1992 г. 96/114; – за
сътрудничество в областта на пристанищата и
пристанищните индустриални паркове между
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на Република България
и Националната комисия за развитие и реформи
на Китайската народна република 96/116; – между
Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана
на Република Гърция за сътрудничество в рамките
на Атинския многонационален координационен
център за морски транспорт 100/44.
Меморандум за сътрудничество, – в областта
на спорта между Министерството на младежта и
спорта на Република България и Министерството
на образованието, културата, спорта, науката и
технологиите на Япония 82/5; – в областта на
европейската интеграция между правителството
на Републ ика България и Министерския съвет
на Република Албания 97/49.
Мерки за процесуална принуда, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за
налагане на – , различни от мерките, изискващи
задържане 33/25.
Местни данъци и такси, Закон за допълнение
на Закона за – 32/3.
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Методика за прилагане на изключенията по
чл. 156б – 156е от Закона за водите, Наредба № 1
за одобр яване на – 55/9.
Минимална работна заплата, ПМС № 375
от 2015 г. за определяне на нов размер на – за
страната 1/5; ПМС № 372 за определяне на нов
размер на – за страната 103/69.
Министерски съвет, ПМС № 384 от 2015 г. за
изменение на Устройствения правилник на – и на
неговата администрация, приет с ПМС № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. 2/2; ПМС № 151
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – и на неговата администрация,
приет с ПМС № 229 на Министерския съвет от
2009 г. 49/13.
Министерство на вътрешните работи, Наредба
за изменение на Наредба № 8121з-346 от 2014 г.
за професион алното обучение на служителите
от – 36/77; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 81/2; ПМС № 297 за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – , приет с ПМС № 207 на Министерския съвет от 2014 г. 90/13.
Министерство на енергетиката, ПМС № 349
за одобряване на промени по бюджета на – за
2016 г. 99/6.
Министерство на здравеопазването, ПМС № 22
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 67 на Министерския съвет от 2015 г. 10/2.
Министерство на земеделието и храните, ПМС
№ 25 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 188 на
Министерския съвет от 2013 г. 12/2; ПМС № 128
за изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 188 на Министерския съвет от
2013 г. 41/7.
Министерство на икономиката, ПМС № 112 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 447 на Министерския
съвет от 2014 г. 36/41; ПМС № 344 за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 447 на Министерския съвет от
2014 г. 98/112.
Министерство на младежта и спорта, ПМС
№ 326 за изменение на Устр ойствения правилник
на – , приет с ПМС № 142 на Министерския съвет
от 2013 г. 96/97.
Министерство на образованието и науката,
ПМС № 260 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 11
на Министерския съвет от 2010 г. 80/7.
Министерство на отбраната, ПМС № 20 за
изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 5 на Министерския съвет от 2014 г.
9/5; Правилник за отменяне на Правилника за
прилагането на система за финансов мениджмънт
в – 58/35; ПМС № 283 за одобряване на промени
по бюджета на – за 2016 г. 89/8.
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, ПМС № 229 за одобряване
на промени по бюджета на – за 2016 г. 71/14.
Министерство на туризма, ПМС № 304 за извършване на промени на утвърдените със Закона
за държавния бюджет на Република България за
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2016 г. по бюджета на – максимални размери на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2016 г. 93/5.
Министерство на финансите, ПМС № 55 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 249 на Министерския
съвет от 2009 г. 22/20; ПМС № 236 за изменение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 249 на Министерския съвет от 2009 г. 74/24;
ПМС № 353 за приемане на Устройствен правилник на – 100/20.
Митници, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 58/2; ПМС № 226 за отменяне на
Правилника за прилагане на Закона за – , приет
с ПМС № 270 на Министерския съвет от 1998 г.
70/3; Наредба № 6 за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239,
ал. 3 и 4 от Закона за – 75/119.
Мобилни наземни мрежи и съоръжения, Решение
№ 434 за изменение на Техническите изискв ания
за работа на – , свързани с тях 74/113.
Морски плажове, ПМС № 188 за изменение
и допълнение на Методиката за определяне на
минималния размер на концесионното плащане
за, – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2
и 3 от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с ПМС № 9 на Министерския
съвет от 2015 г. 59/70.
Морски пространства, Закон за изменение на
Закона за – вътрешните водн и пътища и пристанищата на Република България 26/6; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 23 от
2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства 30/57.
Моторни превозни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. 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 30/53;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане
в движение и спиране от движение на – и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на
данни за регистрираните пътни превозни средства
30/54; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията и отчета
на – , собственост на чуждестранни физически и
юридически лица 30/55; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови – и техните ремаркета 69/30.
Музей „Борис Христов“ – София, Правилник за
устройството и дейността на – 52/35.
Музей „Васил Левски“ – Карлово, Правилник за
устройството и дейността на – 52/40.
Музей „Христо Ботев“ – Калофер, Правилник
за устройството и дейността на – 52/37.
Н
Наказателен кодекс, Закон за допълнение на –
47/2; Закон за изменение и допълнение на – 95/37.
Наркотични, ПМС № 148 за допълнение на
Наредбата за реда за класифициране на растенията
и веществата като – , приета с ПМС № 293 на
Министерския съвет от 2011 г. 48/73.
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Наркотични вещества, Закон за изменение
и допълнение на Закона за контрол върху – и
прекурсорите 42/13; ПМС № 259 за приемане на
Наредба за условията и реда за разрешаване на
дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол
върху – и прекурсорите 78/1.
Насърчаване на заетостта, ПМС № 196 за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 131
на Министерския съвет от 2003 г. 62/47; Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 88/7.
Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Варна, ПМС
№ 80 за откриване на – 31/5.
Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Плевен, ПМС
№ 210 за откриване на – 66/4.
Научноизследователски институт в структурата на Техническия университет – Варна, ПМС
№ 332 за откриване на – 97/45.
Научноизследователски институт по криминалистика и криминология, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – 9/93.
Научни изследвания, Закон за изменение и
допълнение на Закона за насърчаване на – 16/6.
Научно-приложен институт по пожарна безопасност и защита на населението, Правилник за
отмeняне на Правилника за устройството и дейността на – при Генерална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР 88/35.
Национален икономически съвет, ПМС № 389 от
2015 г. за изменение на ПМС № 74 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на – 2/9; ПМС
№ 237 за допълнение на ПМС № 74 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на – 74/25.
Национален институт на правосъдието, Правила за изменение и допълнение на Правилата за
организацията и реда за провеждане на изпитите
на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в – 22/48.
Национален исторически музей – София, Правилник за устройството и дейността на – 28/112.
Национален литературен музей, Правилник за
устройството и дейността на – 41/16.
Национален музей „Земята и хората“ – София,
Правилник за устройството и дейността на – 40/8.
Национален осигурителен институт, Правилник
за изменение на Правилника за организацията и
дейността на – 22/32.
Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ – Казанлък, Правилник за устройството и дейността
на – 28/109.
Национален политехнически музей – София, Правилник за устройството и дейността на – 28/106.
Национален рамков договор, – за денталните
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за
2016 г. 21/2; Договор за изменение и допълнение
на – за денталните дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г. 38/18.
Национален съвет по миграция и интеграция,
ПМС № 244 за изменение на ПМС № 21 от 5 февруари 2015 г. за създаване на – 76/35.
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Национален съвет по равнопоставеността на
жените и мъжете към Министерския съвет, ПМС
№ 302 за приемане на Правилник за устройството,
организацията и дейността на – 93/2.
Национален център за информация и документация, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 100/47.
Национален център за обучение и квалификация
в системата за спешна медицинска помощ, Правилник за устройството и дейността на – 87/3.
Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г., ПМС № 171 за
приемане на Устройствен правилник на – 55/4;
ПМС № 336 за изменение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 171 на Министерския съвет от 2016 г. 97/46.
Национална здравноосигурителна каса, Закон
за бюджета на – за 2017 г. 98/13.
Национална галерия, Правилник за устройството
и дейността на – 44/60.
Национална концепция за пространствено развитие, ПМС № 278 за приемане на Наредба за
условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение
на – , регионалните схеми за пространствено
развитие на районите от ниво 2 и регионалните
схеми за пространствено развитие на районите
от ниво 3 (области) 88/11.
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
Закон за предоставяне на помощ за изплащане на
задължения на – 76/2; ПМС № 328 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на – , съгл асно решение по Арбитражно
дело ICC CASE 18086/GZ/MHM 96/103.
Национална железопътна система, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 57 от
2004 г. за постигане на оперативна съвместимост
на – с железопътната система в рамките на Европейския съюз 1/58.
Национална програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради, ПМС № 23
за изменение и допълнение на ПМС № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на – , за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по програмата и за определяне
на органите, отговорни за реализацията є 11/2.
Национална програма по пчеларство за периода
2017/2019 г., Наредба № 15 за условията и реда за
прилагане на мерките от – 87/5.
Национална програма по туберкулоза, Пот
върждение за безвъзмездна помощ по Програма
Подобряване на устойчивостта на – между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария и Република България 29/29.
Национална сигурност, ПМС № 48 за изменение
и допълнение на ПМС № 181 на Министерския
съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за – 22/4;
ПМС № 154 за изменение на ПМС № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическ ите обекти и дейности, които са от
значение за – 51/35.
Национална система за спешни повиквания с
единен европейски номер 112, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 60/1.
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Национална служба за охрана, ПМС № 65 за
определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в – 27/17; ПМС № 131 за
приемане на Правилник за прилагане на Закона
за – 42/18.
Национална служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – МВР, Инструкция за
отменяне на Инструкция № Iз-1209 от 2007 г. за
взаимодействие на органите на – , с граждани и
неправителствени организации 88/35.
Национална служба „Полиция“, Наредба за отмeняне на Наредба № Iз-1457 от 2007 г. за условията
и реда за привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни
начала да помагат за изпълнение на законово
определените функции на – 86/42.
Национална Шенгенска информационна система,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на – на Република България 68/27.
Национални програми за младежта, Наредба № 5
за условията и реда за финансово подпомагане
на проекти по – 68/33.
Национални стандарти за финансови отчети за
малки и средни предприятия, ПМС № 394 от 2015 г.
за изменение и допълнение на – , приети с ПМС
№ 46 на Министерския съвет от 2005 г. 3/119.
Национално бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства, Правилник за дейността
на – и неговата администрация 77/28.
Национално звено за получаване и обработване
на резервационни данни за пътниците в Република
България, превозвани по въздух, Инструкция № І-5
за методиката за определяне на критериите при
съвпадения, по които – , незабавно предоставя
резервационни данни и резултатите от тяхното
обработване на компетентните структури на
Министерството на вътрешните работи и реда
за предоставянето на данните 73/93; Инструкция № I-3 за реда за достъп на – , създадено в
Държавна агенция „Национална сигурност“, до
информационни фондове на Агенция „Митници“
към министъра на финансите 73/94; Инструкция
№ І-4 за методиката за определяне от Агенция
„Митници“ към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с
получените и обработвани резервационни данни
за пътниците от – , създадено в Държавна агенция
„Национална сигурност“, и реда за предоставяне на резултатите от получени съвпадения на
Агенция „Митници“ 73/96; Инструкция № І-8 за
методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които – , предоставя резерв ационни
данни и резултатите от тяхното обработване на
Националния контратерористичен център, и реда
за предоставяне на данните 90/95.
Недвижими имоти, Закон за кредитите за – на
пот реби тели 59/3; Наредба № РД- 02-20 -3 за
структурата и съдържанието на идентификатора
на – и на номера на зоната на ограничение в
кадастъра 80/47.
Недвижими културни ценности, Наредба № 4
за обхвата и съдържанието на документации за
извършване на консервационно-реставрационни
дейности на – 105/60.
Независим финансов одит, Закон за – 95/2.
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Незаконно придобито имущество, Закон за
изменение и допълнение на Закона за отнемане
в полза на държавата на – 103/3.
Нормативни актове, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 34/2.
Нормативни актове на Министерския съвет,
ПМС № 390 от 2015 г.; ПМС № 395 от 2015 г.;
ПМС № 18; ПМС № 26; ПМС № 111; ПМС № 176;
ПМС № 194; ПМС № 198; ПМС № 214; ПМС
№ 218; ПМС № 219; ПМС № 222; ПМС № 224;
ПМС № 241; ПМС № 246; ПМС № 258; ПМС
№ 281; ПМС № 294; ПМС № 313; за изменение и
допълнение на – 4/36; 4/36; 9/5; 12/9; 37/7; 56/1;
61/33; 62/59; 67/2; 68/5; 69/3; 69/5; 70/2; 76/19;
76/88; 79/40; 88/26; 90/7; 96/38.
ПМС № 73; за приемане на – 28/52.
Нотариуси, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви
на – и нотариалните кантори 12/32; Инструкция
№ И-1 за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за – и
нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1
от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви
на – и нотариалните кантори 31/49.
О
Областни администрации, ПМС № 60 за изменение на Устройствения правилник на – , приет
с ПМС № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
26/25; ПМС № 97 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 121 на
Министерския съвет от 2000 г. 34/8; ПМС № 134
за изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 121 на Министерския съвет от
2000 г. 44/9; ПМС № 172 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 121 на
Министерския съвет от 2000 г. 55/8.
Областни дирекции „Земеделие“, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – 12/29; Правилник за изменение
на Устройствения правилник на – 75/16.
Области на политики, ПМС № 371 от 2015 г. за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2015 г. 1/3; ПМС № 373 от 2015 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. 1/4; ПМС № 374 от 2015 г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на туризма за
2015 г. 1/4; ПМС № 378 от 2015 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2015 г. 1/6; ПМС № 379 от
2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. 1/6; ПМС № 386 от 2015 г. за
изменение на ПМС № 373 на Министерския съвет
от 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2015 г. 2/9; ПМС № 387 от 2015 г. за изменение на
ПМС № 379 на Министерския съвет от 2015 г. за
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одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за
2015 г. 2/9; ПМС № 391 от 2015 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Държавен фонд „Земеделие“ за 2015 г. 2/9; ПМС
№ 392 от 2015 г. за изменение на ПМС № 374 на
Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на туризма за 2015 г. 2/10; ПМС
№ 42 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2016 г. 19/17; ПМС № 119 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. 37/4; ПМС № 145 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
47/14; ПМС № 166 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. 54/7; ПМС
№ 273 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2016 г. 86/15; ПМС № 295 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми по
бюджета на Министерството на външните работи
за 2016 г. 90/12; ПМС № 298 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на икономиката за 2016 г. 92/4;
ПМС № 307 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2016 г. 93/11; ПМС № 309 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г. 93/12; ПМС № 310 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на финансите
за 2016 г. 93/13; ПМС № 314 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на икономиката за 2016 г. 96/43;
ПМС № 315 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по – /
бюджетни програми и за извършване на промени
на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г. максимални
размери на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2016 г., по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2016 г. 96/43; ПМС
№ 335 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
външните работи за 2016 г. 97/45; ПМС № 338 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. 97/47; ПМС № 346 за одобряване на
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вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на туризма за 2016 г. 99/2; ПМС
№ 348 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни
програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г. 99/6; ПМС № 356 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за
2016 г. 102/12; ПМС № 358 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. 102/13; ПМС
№ 361 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни
програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. 102/14; ПМС № 362 за одобряване
на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г. 102/15; ПМС № 363
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на финансите за
2016 г. и за одобряване на допълнителни трансфери
за 2016 г. 102/15; ПМС № 368 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2016 г. 103/62; ПМС № 370
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдени разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2016 г. 103/63.
Облекло, прикриващо или скриващо лицето, Закон
за ограничаване носенето на – 80/2.
Образование, Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното – 80/26.
Обща организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз, Закон за изменение
и допълнение на Закона за прилагане на – 19/12.
Обществени електронни съобщения, Решение
№ 355 за изменение и допълнение на Общите
изисквания при осъществяване на – 54/61.
Обществена информация, Решение № 306 за
изменение и допълнение на Правила за условията
и реда за достъп до – в Комисията за регулиране
на съобщенията 43/46.
Обществени поръчки, Закон за – 13/2; Закон за
допълнение на Закона за – 34/6; ПМС № 191 за
одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1,
т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за – 61/30; ПМС
№ 264 за приемане на Наредба за критериите и
реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“,
„е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за – ,
които трябва да бъдат защитени при сключване
на договор за – или при провеждане на конкурс
за проект 83/18.
Обществено осигуряване, ПМС № 35 за изменение и допълнение на Наредбата за – на самоосигуряващите се лица, българските граждани
на работа в чужбина и морските лица, приета с
ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 17/12.
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Огнестрелно оръжие, Наредба за изменение на
Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията и реда
за провеждане на курсове за безопасно боравене
с – 88/35.
Одитна дейност, Наредба № 5 за условията,
реда и начина за извършване на външни оценки
за осигуряване качеството на – 66/38.
Опасни вещества, ПМС № 2 за приемане на
Наредба за предотвратяване на големи аварии
с – и за ограничаване на последствията от тях 5/23.
Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, Наредба № РД-07-1 за
реда и условията за определяне на целевите групи
по – , съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 29/41; ПМС
№ 129 за изменение и допълнение на ПМС № 37
на Министерския съвет от 2015 г. за определяне
на реда и условията за изпълнение на – от Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица в България за периода 2014/2020 г. 41/7.
Оперативни програми, ПМС № 33 за изменение
на ПМС № 119 на Министерския съвет от 2014 г. за
приемане на национални правила за допустимост
на разходите по – , съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз
и от Европейския фонд за морско дело и рибарство,
за финансовата рамка 2014/2020 г. 14/15; Наредба
№ Н-3 за определяне на правилата за плащания,
за верификация и сертификация на разходите,
за възстановяване и отписване на неправомерни
разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и
правилата за приключване на счетоводната година
по – и програмите за европейско териториално
сътрудничество 57/97.
Оперативна програма „Транспорт“, ПМС № 109
за изменение 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. 35/7.
Организации на работниците и служителите
и на работодателите, ПМС № 15 за изменение
и допълнение на Наредбата за определяне на
реда за установяване наличието на критериите
за представителност на – , приета с ПМС № 152
на Министерския съвет от 2003 г. 8/23.
Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, ПМС № 92 за приемане на
Наредба за условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с – , и контрола над тях
в Държавна агенция „Национална сигурност“
33/87; Наредба за изменение на Наредба № Із2205 от 2012 г. за условията и реда за извършване
на контрол върху дейностите с – 95/38; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Iз-895
от 2011 г. за изискванията към устройството на
обектите, предназначени за търговия с – , и условията за извършване на търговия 97/50; Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 103/22.
Осигурителни вноски, ПМС № 38 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. 17/13.
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Осигурителни каси, ПМС № 39 за изменение
на Наредбата за – , приета с ПМС № 89 на Министерския съвет от 2001 г. 17/13.
Основен пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, Наредба № 2 за определяне на – 24/1;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2016 г. за определяне на – 91/25.
Особени залози, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 105/8.
Отбрана и въоръжени сили, Закон за изменение и допълнение на Закона за – на Република
България 13/119; 98/2.
Отпадъци, ПМС № 1 за приемане на Наредба
за управление на минните – 5/3; Закон за изменение и допълнение на Закона за управление
на – 105/27.
Оценка на въздействието, ПМС № 301 за приемане на Наредба за обхвата и методологията за
извършване на – 91/2.
П
Пазар на зърно, Наредба № 23 от 2015 г. за
условията и реда за мониторинг на – 8/27.
Парични помощи за профилактика и рехабилитация, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на – 7/23.
Патентно ведомство на Република България,
Устройствен правилник на – 76/94.
Пенсии, ПМС № 41 за изменение и допълнение
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета
с ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
17/15; ПМС № 168 за изменение и допълнение на
Наредбата за – и осигурителния стаж, приета с
ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 54/17.
Персонал, отговорен за безопасността на
превозите, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията,
условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност, изисквана
от – с железопътен транспорт, или признаване
на такава правоспособност и реда за провеждане
на проверочните изпити на лицата от – 69/29.
Пети допълнителен протокол, – към Споразумението за Многонационалните мирни сили в
Югоизточна Европа 44/11.
Плавателни съдове, ПМС № 388 от 2015 г. за
приемане на Наредба за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на – за отдих и
на – за лично ползване 4/2.
План за развитие на въоръжените сили до
2020 г., ПМС № 182 за изменение и допълнение
на ПМС № 382 на Министерския съвет от 2015 г.
за приемане на – 58/29.
Платежни институции, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на – дружествата за електронни пари
и оперторите на платежни системи 69/52; 95/113.
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 – 69/46.
Платежни услуги и платежни системи, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 59/55.
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Подход „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014/2020 г., ПМС № 161 за
определяне на правила за координация между
управляващите органи на програмите и местните
инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на – 52/12.
Пожар, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
бeзопасност при – 2/45.
Пожарна безопасност, Наредба за отменяне
на Наредба № 8121з-196 от 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите
за – и защита на населението на Министерството
на вътрешните работи 97/51.
Поземлени имоти, ПМС № 102 за изменение и
допълнение на Наредбата за оценка на – в горски
територии, приета с ПМС № 236 на Министерския
съвет от 2011 г. 34/16.
Познавателни книжки, ПМС № 79 за осигуряване за безвъзмездно ползване на – , учебници
и учебни комплекти 31/2.
Посадъчен материал, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия
на овощен – и овощни растения, предназначени
за производство на плодове на пазара на Европейския съюз 95/38.
Посевен материал, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия
на – от зърнени култури на пазара на Европейския
съюз 58/49; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на – от
маслодайни и влакнодайни култури на пазара на
Европейския съюз 102/22.
Посредническа дейност, ПМС № 354 за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на – по наемане на работа, приета с ПМС
№ 107 на Министерския съвет от 2003 г. 101/11.
Пострадали от престъпления, Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и
финансова компенсация на – 51/7; ПМС № 373 за
приемане на Правилник за прилагане на Закона за
подпомагане и финансова компенсация на – 103/69.
Пощенски марки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията
и реда за издаване и пускане в употреба на – ,
на пощенски продукти и на специални пощенски
печати и за изваждане от употреба на – 37/141.
Пощенски услуги, Решение № 458 за приемане
на Правила за реда и сроковете за одобряване
(съгласуване) на общи условия на договорите с
потребителите на – 74/114.
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 36/105;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване
на – и реда за провеждане на проверочните изпити
64/19; Наредба за изменение на Наредба № 38 от
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2004 г. за условията и реда за провеждането на
изпитите на кандидати за придобиване на – и
реда за провеждане на проверочните изпити 91/39.
Представително облекло, Наредба № 14 за – на
лицата от институциите в системата на пред
училищното и училищното образование 95/60.
Предучилищно образование, Наредба № 5 за –
46/88.
Превози за собствена сметка, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г.
за начина на провеждане, обхвата и организацията
на контролните проверки на пътя и в предприя
тията и за класифицирането на превозвачите и
на лицата, извършващи – 22/41.
Превоз на пътници и товари, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за
условията и реда за извършване на – за собствена
сметка 14/19; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен – на
територията на Република България 86/43.
Превозни средства, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътни – 40/14; Наредба № Н-18
за определяне на методиката за изчисляване на
определени разходи за целия жизнен цикъл на
пътни – 66/36; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение
на извънгабаритни и/или тежки пътни – 97/51.
Предучилищно и училищно образование, Наредба
№ 8 за информацията и документите за системата на – 66/11; Наредба № 9 за институциите в
системата на – 68/38.
Прекратени осигурители без правоприемник,
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на – 52/58.
Приватизация и следприватизационен контрол,
Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 60/2.
Приобщаващо образование, ПМС № 286 за
приемане на Наредба за – 89/10.
Природен газ, Правила за балансиране на
пазара на – 99/50; Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с – 99/56;
Правила за изменение и допълнение на Правила
за предоставяне на достъп до газопреносните и/
или газоразпределителните мрежи и за достъп до
съоръженията за съхранение на – 103/110; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2013 г. за регулиране на цените на – 105/64.
Природен парк „Витоша“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на дирекция на – 22/32; Правилник за изменение на Устройствения правилник на дирекция
на – 37/128; 61/34.
Програма, – за сътрудничество в областта
на науката, образованието и културата между
правителството на Република България и правителството на Корейската народно-демократична
република за периода 2014/2017 г. 2/17; – за обмен
в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване
между правителството на Република България и
правителството на Ислямска република Иран за
периода 2015/2018 г. 9/88; – за научно-техничес
ко сътрудничество между Министерството на
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образованието и науката на Република България
и Министерството на науката на Черна гора
15/15; – между правителството на Република
България и правителството на Монголия за сът
рудничество в областта на културата, образованието и науката през периода 2017/2021 г. 90/53.
Програма за развитие на селските райони за
пер иода 2007/2013 г., ПМС № 30 за одобряване на
допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на
Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на
разходи за данък върху добавената стойност по
завършени проекти на общини по – 13/121; ПМС
№ 275 за одобряване на допълнителни разходи за
2016 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини
по – и по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ за периода 2007/2013 г. 86/41.
Програма за развитие на селските райони за
периода 2014/2020 г., Наредба № 1 за прилагане на
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от – 9/94; Наредба № 6 за прилагане на
подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани
с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природно наследство на селата“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от – 27/49; Наредба № 7 за
прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски
услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка
2 „Консултантс ки услуги, услуги по управление
на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от – 36/78; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от – 38/63; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 16 от
2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от – 44/78; Наредба
№ 10 за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова
помощ за развитието на малки стопанства“ от
мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
от – 46/17; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка
19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“
от – 53/29; Наредба № 12 за прилагане на подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“
от – 60/26; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от – 69/28; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 12 от
2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от – 70/15; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 9 от
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2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции
в материални активи“ от – 76/102.
Продукти за растителна защита, Наредба № 5
за периодичните проверки на оборудването за
прилагане на – 11/41; Наредба № 19 за биологично
изпитване на – 90/87.
Продукти, свързани с енергопотреблението, ПМС
№ 43 за допълнение на Наредбата за изискванията
за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за – , по отношение на консумацията
на енергия и на други ресурси, приета с ПМС
№ 140 на Министерския съвет от 2011 г. 19/18.
Продуктова такса, ПМС № 76 за приемане
на Наредба за определяне на реда и размера за
заплащане на – 30/5.
Производители на плодове и зеленчуци, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2007 г. за условията и реда за признаване на
организации на – и на техните асоциации и за
условията и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми 52/43.
Прокуратура на Република България, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
администрацията на – (ПАПРБ) 58/35.
Промишлени аварии, Изменение на Приложение I към Конвенцията за трансграничните
въздейс твия на – 75/12.
Протокол, Допълнителен – към Европейската
харта за местно самоуправление за правото на
участие в делата на местната власт 34/37; – между
Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република
Сърбия за сътрудничество в областта на осигуряването с географски материали и информация
47/14; – от Нагоя за достъп до генетични ресурси
и справедливо и равноправно разпределение на
ползите, произтичащи от тяхното използване, към
Конвенцията за биологичното разнообразие 68/6.
Професионална квалификация „учител“, ПМС
№ 289 за приемане на Наредба за държавните
изисквания за придобиване на – 89/68.
Професионални квалификации, Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на – 27/2.
Професионални сержантски (старшински) колежи,
Наредба № Н-17 от 2015 г. за условията и реда
за приемане на сержанти (старшини) и войници
(матроси) за обучение в – 8/39; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 2015 г. за
условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в – 79/43.
Професионално образование, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – и обучение 59/34.
Професи я „Eкск урзовод“, Наредба № 1 о т
5 януари 2016 г. за образованието, практическата
подготовка и професионалната квалификация,
необходими за придобиване на правоспособност
за упражняване на – 5/141.
Професия „Парамедик“, Наредба № 1 за придобиване на квалификация по – 31/12.
Професията „Планински водач“, Наредба № 3
за образованието, практическата подготовка и
професионалната квалификация, необходими за
придобиване на правос пособност за упражняване
на – 21/34.
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Профилактика и рехабилитация, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за – 103/110.
Профилактични прегледи и диспансеризация,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 2004 г. за – 2/46.
Профи лирана подготовк а , Н а р е д б а № 7
за – 67/44.
Процедура за акредитация – BAS QR 2, версия
7, ревизия 3 от 1 март 2016 г. 20/48.
Публични финанси, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 43/2.
Пътища, Закон за изменение на Закона за –
30/2; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на – с
пътна маркировка 74/73; Закон за изменение и
допълнение на Закона за движението по – 101/3.
Пътни пари, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията
и реда за изплащане на – на военнослужещите
и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия при
отиване и връщане от платен годишен отпуск 7/23.
Пътни тунели, Наредба № РД-02-20-2 от 2015 г.
за технически правила и норми за проектиране
на – 8/41.
Пчели, Наредба № 13 за мерките за опазването на – и пчелните семейства от отравяне и
начините за провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни и дезинсекционни дейности 70/10.
Р
Работно време, Наредба № 8121з-776 за реда за
организацията и разпределянето на – , за неговото
отчитане, за компенсирането на работата извън
редовното – , режима на дежурство, времето за
отдих и почивките на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи 60/16;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията
и разпределянето на – , за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното – ,
режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи 99/14.
Равнопоставеност на жените и мъжете, Закон
за – 33/35.
Радио и телевизия, Закон за допълнение на
Закона за – 46/3; 61/5.
Радиосъоръжения, ПМС № 90 за приемане на
Наредба за съществените изисквания и оценяване
съответствието на – 32/44.
Разпоредители с бюджет в Министерството на
културата, ПМС № 150 за изменение на ПМС № 14
на Министерския съвет от 2011 г. за определяне
на първостепенния и второстепенните – 49/13.
Ратифициране, Закон за – на Допълнителния
протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на
местната власт 8/13; Закон за – на Конвенцията
за взаимно административно сътрудничество по
данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпр оси, влязъл
в сила на 1 юни 2011 г. 14/12; Закон за – на Мно-
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гостранното споразумение между компетентните
органи за автоматичен обмен на информация за
финансови сметки 14/12; Закон за – на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за
проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна
банка 16/7; Закон за – на Меморандума за изпълнение – договорености между държавите членки,
участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ 16/8; Закон
за – на Меморандума за разбирателство относно
институционалната рамка на Инициативата за
готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември
2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина 16/8; Закон
за – на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение,
наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен
документ относно Механизма за отговорност на
Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН 16/8; Закон за – на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство
Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република
Хърватия, Италианската република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство
Швеция, Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат
отпуснати от Европейската инвестиционна банка
в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн,
както и в отвъдморските страни и територии и
на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република
България, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство
Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва, Великото
херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна
банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение
относно заемите, които ще бъдат отпуснати от
Европейската инвестиционна банка в подкрепа
на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в
отвъдморските страни и територии 16/9; Закон
за – на Споразумението за учредяване на Спешен
доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за
неговия вътрешен правилник, подписано на 12
ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата
за принос на донорите по Приложение II от Спо-
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разумението за учредяване на Спешен доверителен
фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция
и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г.
16/10; Закон за – на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем
(България, съфинансиране по Фондовете на ЕС
2007 – 2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка 19/16; Закон
за – на Меморандума за партньорство между
правителството на Републ ика Албания, правителството на Република Армения, правителството на
Република България, правителството на Републ ика
Хърватия, правителството на Република Египет,
правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република
Латвия, правителството на Република Литва,
правителството на Румъния, правителството на
Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната
франкофонска инициатива (2015/2018) в рамките
на Програмата „Френският език в международните отношения“ 19/16; Закон за – на Рамковото
споразумение между Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ между Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария и Република България 20/2; Закон за – на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване
на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл
ВиК между Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Международната
банка за възстановяване и развитие, подписано
на 23 февруари 2016 г. 28/2; Закон за – на Общото
споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в
полза на бежанците и на сертификата за принос
на Републ ика България с приложения към него
график на плащанията 29/2; Закон за – на Спора
зумението относно Единния патентен съд 32/12;
Закон за – на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и
нейните привилегии и имунитети на българската
територия и Допълнителната договореност към
Споразумението между правителството на Република България и Международната организация
на франкофонията (МОФ) относно създаването в
София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия 32/12;
Закон за – на Спогодбата между Републ ика България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност 32/13; Закон за – на Спогодбата
за социална сигурност между Републ ика България
и Тунизийската република 32/13; Закон за – на
Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд,
на Споразумението между кредиторите относно
Инициативата за малки и средни предприятия
(МСП) между Република България, Европейския
съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и на Договора за
залог между Република България като залогодател
и Европейския инвестиционен фонд като заложен
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кредитор 33/34; Закон за – на Евросредиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите
държави-членки, от една страна, и Хашемитско
кралство Йордания, от друга страна 33/38; Закон
за – на Споразумението за участие на Република
Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към
споразумението 33/38; Закон за – на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на
Съвета на Европа в качеството на бенефициент
и Република България в качеството на гарант
34/6; Закон за – на Спогодбата между правителството на Република България и правителството
на Обединените арабски емирства за въздушни
съобщения между и отвъд техните съответни
територии 36/2; Закон за – на Меморандума за
изпълнение на Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI
2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република
Македония 44/8; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. 47/2; Закон
за – на Гаранционното споразумение за заем за
Фонда за гарантиране на влоговете в банките в
България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие 47/4;
Закон за – на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете)
между Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие 47/4; Закон
за – на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноп равно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното
използване, към Конвенцията за биологичното
разнообразие 49/3; Закон за – на Споразумение за
създаване на регионален доверителен фонд на
Европейския съюз в отговор на сирийската криза,
„Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила
между Генералната дирекция за сътрудничество
за развитие на Италианското министерство на
външните работи и международното сътрудни
чество и Европейската комисия от имет о на Европейския съюз и на Сертификат за принос на
донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен
фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни
правила между Генералната дирекция за сът
рудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното
сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз 51/20; Закон за – на
Протокола към Северноатлантическия договор
относно присъединяването на Черна гора 52/4;
Закон за – на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност 61/5;
Закон за – на Меморандум за разбирателство
между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на
Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на националната отбрана на Република
Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните
елементи за интегриране на силите на НАТО
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(NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия 61/6; Закон за – на Техническото
споразумение между министъра на отбраната на
Кралство Белгия, Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на
отбраната на Френската република, Федералното
министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната
на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана
на Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт
и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ
и ЕЦТВТ ТС) 61/6; Закон за – на Конвенция Минамата относно живака 71/5; Закон за – на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ между Министерството на
външните работи на Република България и Международната организация на франкофонията 74/2;
Закон за – на Меморандум за изпълнение на
Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.“
по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между
правителството на Република България и правителството на Република Турция 74/2; Закон за – на
Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон
Карман за динамика на флуидите (ИФК) 75/6;
Закон за – на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата
на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“ 79/2; Закон за – на
Споразумението за нивото на обслужване между
Европейската комисия, представена от генералния
директор на Генерална дирекция „Здравеопазване
и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне,
от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и
тютюневите изделия Мария Къшева, от друга
страна, за съхранение на данни за тютюневите
изделия, нови тютюневи изделия и растителни
изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия,
представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на
храните“ Ксавие Пратс Монне, от една страна, и
Република България, представена от министъра
на икономиката Божидар Лукарски, от друга
страна, за съхранение на данни за електронните
цигари и контейнерите за многократно пълнене
79/2; Закон за – на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението
на Инициативата за малки и средни предприятия
по Оперативна програма „Инициатива за малки
и средни предприятия“ 2014/2020 86/8; Закон
за – на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение
на климата и за приемане на декларация по чл. 9,
параграф 1 от споразумението 86/8; Закон за – на
измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
88/10; Закон за – на Споразумението за предоста-
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вяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие 101/11; Закон за – на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и
водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект
№ Р160511) 102/4; Закон за – на Изменение на
Заемно споразумение „Проект за развитие на
общинската инфраструктура“ между Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г. 103/5;
Закон за – на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една страна,
и Република Казахстан, от друга страна 105/17;
Закон за – на Споразумението за предоставяне на
консултантски услуги между Министерството на
образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие 105/41; Закон
за – на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на
земеделието и храните на Република България и
Международната банка за възстановяване и разв и т и е (с р е г и с т р а ц и о н е н и н д е к с РД 5 0 127/26.09.2016 г.) 105/41; Закон за – на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по
туризъм (COT) за провеждането на Международен
конгрес на световните цивилизации и модерния
туризъм 105/41; Закон за – на Гаранция, платима
при първо поискване, предоставена от Република
България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23
август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит
№ 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен
между КфВ и Българската банка за развитие на
16 август 2016 г. 105/42.
Регионален военноисторически музей – Плевен,
ПМС № 292 за преобразуване на Общински културен институт „Дирекция „Военноисторически
музеи“ – Плевен, в – 90/3.
Регионални здравни инспекции, Правилник за изменение на Устройс твения правилник на – 89/82.
Регионално развитие, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 15/2; ПМС № 153 за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 216 на
Министерския съвет от 2008 г. 50/20.
Регистър БУЛСТАТ, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 8/1.
Регистър на банковите сметки и сейфове, Наредба № 12 за – 81/67; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за – 103/109.
Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, ПМС № 277 за изменение и допълнение на Наредбата за водене на – ,
приета с ПМС № 283 на Министерския съвет от
2010 г. 87/2.
Регулирана професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, ПМС № 318 за приемане на
Наредба за държавните изисквания за придобиване
на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности
от – и на Наредба за държавните изисквания за
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придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от – 96/51.
Рентгенови кабинети, Правилник за отменяне
на Правилник № 0-33 за проектиране и устройство
на медицински – и експлоатация на медицински
рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV 103/93.
Рентгенови лъчи, Правилник за отменяне на
Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на – с енергия до 300 KeV за медицински
цели 103/93.
Рентгенови уредби, Наредба № 13 за осигуряване на радиационна защита при работа с – за
медицински цели 103/93.
Рибарство и аквакултури, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 105/18.
Рискове от бедствия, ПМС № 135 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията, реда
и органите за извършване на анализ, оценка и
картографиране на – , приета с ПМС № 264 на
Министерския съвет от 2012 г. 44/9.
С
Сгради за обществено обслужване, Наредба
№ РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на – в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата
и изкуствата 5/56.
Сдружения за напояване, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 54/2.
Сертификат, – за принос на донорите 34/36.
Сертификат „Вътрешен одитор в публичния
сектор“, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за
организиране и провеждане на изпити за придобиване на – 73/92.
Синдици, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху – 16/67.
Синдром на придобитата имунна недостатъчност, ПМС № 120 за изменение на ПМС № 250 на
Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване
на Националния комитет по профилактика на – и
полово предавани болести в Национален съвет
по превенция на – , туберкулоза и сексуално
предавани инфекции 37/4.
Система за електронни бюджетни разплащания,
ПМС № 299 за приемане на Наредба за определяне
на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от – 92/5.
Сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна
инфекция, Наредба № 3 за реда и условията за
провеждане на диагностика, профилактика и
контрол на – 43/22.
Служба „Военна информация“, Наредба № Н-18 за
условията и реда за привличане за сътрудничество
от – на български граждани или граждани на
друга държава за изпълнение на разузнавателни
задачи 70/16.
Служба на военния аташе към задграничните
представителства на Република България, Наредба
№ Н-8 за подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в – 28/115.
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Служебни карти, Инструкция за изменение на
Инст рукция № 8121з-782 от 2015 г. за определяне
вида, условията и реда за издаване и ползване
на – в Министерството на вътрешните работи 1/84.
Служебно време, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда за
разпределяне на – на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия, неговото отчитане извън нормалната му
продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени
задължения над общата продължителност на – и
за изпълнение на службата през почивни дни и
в дните на официални празници 54/59.
Служители на Министерството на вътрешните
работи, Наредба за изменение на Наредба № 8121з773 от 2015 г. за условията и реда за осигуряване
на храна или левовата є равностойност на – 9/93;
Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-347
от 2014 г. за условията и реда за награждаване
на – 34/41.
СПА център, Наредба № 2 за условията и реда
за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл
СПА) център“, – „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“ 11/67.
Сортове растения във и от Официалната
сортова листа на Република България, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 7 от
2013 г. за условията и реда за сортоизпитване,
признаване, вписване и отписване на – 45/18.
Социална пенсия за старост, ПМС № 136 за
определяне на нов размер на – 45/9.
Социално-педагогически интернати, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на възпитателните
училища-интернати и – 31/10.
Социално подпомагане, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 8/5; ПМС № 288 за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 243 на
Министерския съвет oт 1998 г. 89/58.
Специалност „Архитектура“, ПМС № 11 за
приемане на Наредба за държавните изисквания
за придобиване на висше образование по – на
образователно-квалификационна степен „магис
тър“ с професионална квалификация „архитект“ 7/8.
Специалност „Ветеринарна медицина“, ПМС
№ 17 за приемане на Наредба за държавните
изиск вания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по – 9/2.
Специалност в системата на здравеопазването,
Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2015 г.
за придобиване на – 88/36.
Специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ПМС № 86 за изменение и допълнение на
Наредбата за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по – за
образоват елно-квалификационна степен „бакалавър“, приета с ПМС № 248 на Министерския
съвет от 2005 г. 32/33.
Списък на продуктите, свързани с отбраната,
ПМС № 144 за приемане на – и на Списък на
изделията и технологиите с двойна употреба,
които подлежат на контрол при внос 48/6.
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Спогодба, – между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане
с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне
на имущество 10/3; – между правителството на
Република България и правителството на Китайската народна република за взаимно създаване
на културни центрове 64/5; – между Република
България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението
от облагане с данъци на доходите 64/8; – между
Република България и Черна гора за социална
сигурност 80/16; – между правителството на Република България и правителството на Държавата
Израел за морско търговско корабоплаване 101/19.
Споразумение, – за поддържане на гарнизон
(GSA) между Република България, представяна
от Министерството на отбраната, и Върховното
главно командване на обединените въоръжени
сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО
(2NSB) 1/44; – между правителството на Републ ика
България и правителството на Република Полша
за сътрудничество във военната област 1/55; – за
сътрудничество в областта на образованието
между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на образованието на Китайската народна република за периода 2016/2019 г. 2/13; Техническо – за
ремонт на мост над река Мараш по път № I-7 (км
228+681) във връзка с използването на съвместното съоръжение – учебен полигон „Ново село“
2/14; – между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за
сътрудничество в областта на вътрешната сигурност 17/22; Многостранно – ADN/M 014 съгласно
1.5.1 от Приложените към ADN правила за потвърждаване достатъчната устойчивост на кораба
в съответствие с правило 9.3.2.13.3 от A DN
17/27; – между правителството на Република България и правителството на Република Турция за
сътрудничество в областта на извънредните ситуации 18/7; – за сътрудничество във военната област
между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната
отбрана на Алжирската демократична и народна
република 20/17; – между Министерството на
отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на
софтуерен продукт „Национален кодификационен
инструмент „Булкод“ 20/20; – за дарение на Доверителния фонд между Република България чрез
Министерството на външните работи, Зеления
фонд за климата и Международната банка за
възстановяване и развитие, която служи за временен попечител на Доверителния фонд на Зеления фонд за климата относно Доверителния фонд
на Зеления фонд за климата (MTO № 069022)
26/35; – за европейска кооперираща държава
между правителството на Република България и
Европейската космическа агенция 28/86; Гаранционно – между Кралство Белгия, Република
България, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Републ ика Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство
Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър,
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Република Латвия, Република Литва, Великото
херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската реп убл ика,
Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна
банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии 28/95;
Рамково – между Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария и Република България 29/12; – за изменение на Споразумението
за изменение и допълнение на Споразумението
за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по
туберкулоза в България“ между Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и
Министерството на здравеопазването на Република България 30/34; – за учредяване на Спешен
доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за
неговия вътрешен правилник 34/18; – за финансиране между Република България и Европейския
инвестиционен фонд 37/5; – между кредиторите
относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна
ба н к а и Европейск и я и н вес т и ц ионен фон д
37/47; – между Министерството на отбраната на
Република България и Федералното министерство
на отбраната на Федерална република Германия
за военно сътрудничество 37/103; Изменение № 1
на Кредитното – за структурен програмен заем
(България, съфинансиране по Фондовете на ЕС
2007/2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка 37/104; – между
Великото Херцогство Люксембург и държавите
членки и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на
Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020,
включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за
териториално сътрудничество (ЕГТС) ЕСПОН
38/26; – между Република България и Грузия за
сътрудничество в областта на защитата при бедствия 40/4; Общо – за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция
в полза на бежанците и сертификат за принос на
Република България с приложения към него график на плащанията 41/10; – между правителството на Република България, правителството на
Република Гърция и правителството на Република Турция за изграждане и функциониране на
Съвместен контактен център за полицейско и
митническо сът рудничество 43/14; Тех ническо – между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на националната отбрана на Република Литва относно
предоставяне на подготовка на военен персонал
45/10; – между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на
структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия 48/76; Многостранно – между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови
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сметки 50/32; – между Агенцията за ядрено регулиране на Република България (АЯР) и Националната комисия за контрол на ядрените дейности
(НККЯД) на Румъния за обмен на техническа
информация и сътрудничество при регулирането
и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита 50/38; Гаранционно – между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в
качеството на гарант 51/45; Двугодишно – за сът
рудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния
офис на Световната здравна организация за Европа 2016/2017 г. 53/14; Гаранционно – (Проект за
укрепване на гарантирането на влоговете) между
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие 55/8; – за икономическо сътрудничество между правителството на
Република България и правителството на Унгария
58/32; – за сътрудничество в областта на спорта
между Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на
Словашката република 65/11; – за сътрудничество
в областта на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на спорта
и туризма на Република Беларус 65/12; – за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република
България и Генералната администрация на спорта на Китайската народна република 65/13; Техническо – между министъра на отбраната на
Кралство Белгия, Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на
отбраната на Френската република, Федералното
министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната
на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана
на Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт
и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ
и ЕЦТВТ ТС) 69/11; Гаранционно – за заем за
Фонда за гарантиране на влоговете в банките в
България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие 77/26;
Административно – за прилагане на Спогодбата
между Република България и Черна гора за социална сигурност 80/23; – за изменение на Споразумение между Комитета за използване на
атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и Комисията
за атомна енергия на Република Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен
на информация за ядрени съоръжения 82/4; – между правителството на Република България и
правителството на Китайската народна република за превенция и борба с престъпността 99/12;
Изменено – за създаване на Генерална комисия
по рибарство за Средиземно море 99/16.
Спортни училища, Наредба № 1 за условията
и реда за прием и спортна подготовка на учениците в – 74/26.
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Стипендии, ПМС № 186 за изменение и допълнение на ПМС № 90 на Министерския съвет
от 2000 г. за условията и реда за предоставяне
на – на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни
организации 59/68.
Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, ПМС № 359 за отменяне на ПМС № 71 на
Министерския съвет от 2014 г. за утвърждаване
на – 102/13.
Стокхолмска конвенция, Допълнение на – за
устойчивите органични замърсители с добавяне
на ново Приложение Ж 59/73; Изменение и допълнение на Приложение А на – за устойчивите органични замърсители 59/75; Изменение и допълнение
на Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/75; Изменение и допълнение на
Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/75; Изменение и допълнение на
Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/76; Изменение и допълнение на
Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/76; Изменение и допълнение на
на Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/76; Изменение и допълнение на
Приложения А и В на – за устойчивите органични
замърсители 59/77; Изменение и допълнение на
Приложение Б на – за устойчивите органични
замърсители 59/77; Изменение и допълнение на
Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/79; Изменение и допълнение на
Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/80; Изменение и допълнение на
Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/81; Изменение и допълнение на
Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/81; Изменение и допълнение на
Приложение А на – за устойчивите органични
замърсители 59/82; Изменение и допълнение на
Приложения А и В на – за устойчивите органични
замърсители 59/82.
Строежи, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното
изпълнение на заповеди за премахване на незаконни – или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол 65/20;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на – в
Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти 65/22.
Строителен надзор, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г.
за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на – 65/24.
Строителни продукти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.
за условията и реда за влагане на – в строежите
на Републ ика България 18/15.
Строителство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на – 65/22; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2007 г. за обследване на аварии в – 65/23.
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Студентски общежития и столове, ПМС № 217
за изменение и допълнение на Наредбата за
ползване на – 68/5.
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната
система, ПМС № 3 за създаване на – 4/40.
Съдебна власт, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 28/21; 62/2.
Съдилища, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в – 16/16.
Съоръжения под налягане, ПМС № 91 за приемане на Наредба за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на – 33/39.
Съсловна организация, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти 103/4.
Суровини и храни от животински произход,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към
производството на – в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара 46/87.
Схема за държавна помощ, Инструкция № 16
за реда и начина за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните
и Агенция „Митници“ във връзка с прилагане
на – „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в
първичното селскостопанско производство“ 88/36.
Схема „Училищен плод“, ПМС № 251 за приемане
на Наредба за условията и реда за прилагане на
схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци,
мляко и млечни продукти в учебните заведения, – и Схема „Училищно мляко“ 77/12; ПМС
№ 282 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко
и млечни продукти в учебните заведения, – и
Схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251
на Министерския съвет от 2016 г. 89/5.
Схеми за директни плащания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за
условията и реда за прилагане на – 50/43; 69/28.
Схеми и мерки за директни плащания, Наредба
за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по – 40/14.
Т
Такси, ПМС № 10 за изменение и допълнение
на Тарифата за – , които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за
електронните съобщения, приета с ПМС № 374 на
Министерския съвет от 2011 г. 7/7; ПМС № 16 за
изменение и допълнение на Тарифата за – , които
се събират по Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, приета с ПМС № 296 на
Министерския съвет от 2007 г. 9/2; ПМС № 24
за изменение на Наредбатa 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.
11/23; ПМС № 56 за изменение и допълнение на
Тарифата за – , събирани от контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието
и храните по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника, приета с ПМС
№ 21 на Министерския съвет от 1999 г. 22/21;
ПМС № 63 за приемане на Тарифа за – , които се
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заплащат за разрешените ползвания в защитени
територии – изключителна държавна собственост
26/26; ПМС № 107 за изменение на Тарифата за – ,
които се заплащат за разрешените ползвания в
защитени територии – изключителна държавна
собственост, приета с ПМС № 63 на Министерския
съвет от 2016 г. 35/5; ПМС № 105 за утвърждаване
на – за кандидатстване и за обучение в държавните
висши училища за учебната 2016/2017 г. 36/5; ПМС
№ 177 за изменение на Тарифата за – , които се
събират от Министерството на образованието и
науката, одобрена с ПМС № 103 на Министерския
съвет от 2003 г. 58/25; ПМС № 183 за допълнение
на Тарифа № 5 за – , които се събират в системата
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с ПМС
№ 81 на Министерския съвет от 2000 г. 59/67; ПМС
№ 185 за приемане на Тарифа за – , които се събират по реда на Закона за закрила на детето за
разглеждане на документите за издаване на лиценз
за предоставяне на социална услуга за деца и за
подновяване на издаден лиценз 59/68; ПМС № 212
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за – ,
които се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните – ,
приета с ПМС № 53 на Министерския съвет от
1998 г. 66/4; ПМС № 223 за одобряване на Тарифа
за – , които се събират от Центъра за оценка на
риска по хранителната верига 69/7; ПМС № 247 за
изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните – , събирани от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, одобрена с ПМС
№ 97 на Министерския съвет от 2007 г. 76/89; ПМС
№ 267 за изменение на Тарифата за – , които се
събират по Закона за държавната собственост,
приета с ПМС № 26 на Министерския съвет от
2011 г. 85/3; ПМС № 291 за приемане на Наредба
за условията и реда за събиране на – за ползване
на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
89/70; ПМС № 293 за изменение и допълнение на
Тарифа № 14 за – , които се събират в системата
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и от областните управители,
приета с ПМС № 175 на Министерския съвет от
1998 г. 90/3; ПМС № 355 за одобряване на Тарифа
за – , които се събират по Закона за туризма 102/10.
Тарифа, ПМС № 78 за одобряване на – за
определяне на цените, които се заплащат за
изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на
болести по животните и зоонози 30/31.
Телета, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 14 от 2006 г. за минималните
изискв ания за защита и хуманно отношение при
отглеждане на – 73/71.
Теренни археологически проучвания, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001
от 2011 г. за извършване на – 40/11.
Тероризъм, Закон за изменение и допълнение
на Закона за мерките срещу финансирането
на – 27/12; Закон за противодействие на – 103/5.
Топлинна енергия, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за технически
правила и нормативи за проектиране, изграждане
и експлоатация на обектите и съоръженията за
производство, пренос и разпределение на – 6/26.
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Торове, Наредба № 21 за условията и реда за
регистрацията, етикетирането и контрола на – ,
подобрители на почвата, биол огично активни
вещества и хранителни субстрати 96/122.
Трансплантация, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на
средствата за труд за дейности за – , финансирани
от Министерството на здравеопазването 58/41.
Трудова миграция и трудова мобилност, Закон
за – 33/2; ПМС № 255 за приемане на Правилник
за прилагане на Закона за – 79/9.
Туризъм, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 75/2.
Туристически пътувания, ПМС № 365 за приемане на Наредба за детските и ученическите – с обща цена, инициирани от институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование 103/28.
Търговски закон, Закон за изменение и допълнение на – 105/42.
Търговски регистър, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхранение и достъп до – 12/32; 70/16.
Търговско дружество, ПМС № 81 за одобряване
на промени по бюджета на Министерството на
финансите за 2016 г. във връзка с увеличаване
капитала на – 31/5; ПМС № 193 за одобряване
на промени по бюджета на Министерския съвет
за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала
на – 61/32; Наредба № Е-РД-04-4 за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на – с 50
и над 50 на сто държавно или общинско участие
в капитала, извършващи дейности по Закона за
енергетиката 68/28.
Тютюн, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – и тютюневи изделия 19/2; 28/2; ПМС
№ 187 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване и за отнемане на
разрешения за промишлена обработка на – и за
производство на тютюневи изделия, приета с ПМС
№ 191 на Министерския съвет от 2004 г. 59/69; ПМС
№ 249 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – и тютюневите изделия, приет с ПМС № 39 на Министерския съвет
от 1994 г. 77/3; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – , тютюневите и свързаните с тях
изделия 101/2; Наредба № 22 за реда за воденето
на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за
изкупуване на суров – 105/55.
Тютюневи изделия, ПМС № 57 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда
за регистриране на цените на – , приета с ПМС
№ 192 на Министерския съвет от 2004 г. 22/21.
У
Ученици, ПМС № 140 за определяне размера
на еднократната помощ за – , записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото на
учебната 2016/2017 година 46/6; Наредба № 11 за
оценяване на резултатите от обучението на – 74/38;
Наредба № 4 за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето
на децата и – 86/42.
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Училища по изкуствата, Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в – 67/32.
Училища по култура, Наредба № 1 за приемане
и преместване на деца и ученици в – 67/27; Наредба № 3 за условията и реда за утвърждаване
на държавния план-прием за училищата по изкуствата и – 67/39.
Училищно образование, Наредба № 10 за организация на дейностите в – 73/72.
Учители, директори и други педагогически специалисти, Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на – 75/21.
Ф
Фактури за закупен газьол, Инструкция № 17 за
реда за извършване на проверка на – във връзка
с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на
акциза върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство“ 89/82.
Финансови инструменти, Закон за прилагане на
мерките срещу пазарните злоупотреби с – 76/3.
Фискални контролни пунктове, Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията
и реда за осъществяване на фискален контрол
върху движението на стоки с висок фискален
риск на територията на Република България и
изискванията към – 13/122.
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, ПМС № 5 за изменение и
допълнение на Наредбата за реда за избор на
осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за – и
за обмен на информация, приета с ПМС № 233
на Министерския съвет от 2015 г. 5/44.
Фонд „Научни изследвания“, Правилник на –
41/19.
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд
„Вътрешна сигурност“, ПМС № 117 за допълнение
на ПМС № 190 на Министерския съвет от 2015 г.
за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по – за периода от 2014 г. до
2020 г. 37/4.
Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, Наредба № 52 за реда и начина
за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при
управлението на – 87/48.
Фуражи, Наредба за отменяне на Наредба
№ 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани – 85/3;
Наредба за отменяне на Наредба № 44 от 2002 г.
за вземане на проби и методи за анализ при
контрол на – 85/3.
Фуражни суровини, Наредба за отменяне на
Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на – 85/3.
Х
Хазарт, ПМС № 221 за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за разходване на
средствата за финансиране на одобрени проекти на
юридически лица с нестопанска цел, определени
за осъществяване на общественополезна дейност,
за дейности за социално отговорно поведение по
чл. 10а от Закона за – , приета с ПМС № 223 на
Министерския съвет от 2015 г. 69/4.
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Хидроизолационни системи на строежите, Наредба № РД-02-20-2 за проектиране, изпълнение,
контрол и приемане на – 47/16.
Храни, Наредба № 1 за хигиената на – 10/16;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на
искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и – със защитени географски
означения и традиционно специфичен характер,
за конт рол за съответствие с прод у ктовата
спецификация и поддържане на база данни на
производителите и контролиращите лица 102/22.
Ц
Целева помощ за отопление, Наредба за изменение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията
и реда за отпускане на – 55/83.
Ценни книжа, Закон за изменение и допълнение
на Закона за публичното предлагане на – 42/2;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 27 от 2014 г. за статистиката на платежния
баланс, международната инвестиционна позиция
и статистиката на – 53/30; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане
до търговия на регулиран пазар на – и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на – 63/31.
Централен орган за обществени поръчки, ПМС
№ 385 от 2015 г. за дейността на – за нуждите
на органите на изпълнителната власт 2/5; ПМС
№ 101 за изменение и допълнение на ПМС № 385
на Министерския съвет от 2015 г. за дейността
на – за нуждите на органите на изпълнителната
власт 34/15.
Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, ПМС № 179 за допълнение на ПМС
№ 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на – 58/26.
Централно военно окръжие, Правилник за устройството и дейността на – 54/47.
Център за оценка на риска по хранителната
верига, Закон за – 44/2; ПМС № 231 за приемане
на Устройствен правилник на – 71/14.
Център за спешна медицинска помощ, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 82/10.
Център на промишлеността на Република
България в Москва, Руска федерация, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – 11/24.
Център „Фонд за лечение на деца“, ПМС № 216
за изменение и допълнение на ПМС № 280 на
Министерския съвет от 2004 г. за създаване
на – 68/3; Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за дейността и организацията на
работа на – 68/18.
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Централен кредитен регистър, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г.
за – 81/69; 103/108.
Цифрови телевизионни устройства, Решение
№ 461 за приемане на Технически изисквания
за осигуряване на оперативна съвместимост на
потребителските – 74/115.
Ч
Частна охранителна дейност, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 48/2.
Черноморско крайбрежие, Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството
на – 20/2; 36/2.
Чужденци, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда за
временно настаняване на – , за организацията и
дейността на специалните домове за временно
настаняване на – 34/39; ПМС № 208 за приемане
на Наредба за условията и реда за сключване,
изпълнение и прекратяване на споразумение за
интеграция на – с предоставено убежище или
международна закрила 65/7; Закон за изменение и допълнение на Закона за – в Република
България 97/22.
Ш
Шум, Наредба за допълнение на Наредба № 4 от
2006 г. за ограничаване на вредния – чрез шумо
изолиране на сградите при тяхното проектиране
и за правилата и нормите при изпълнението на
строежите по отношение на – , излъчван по време
на строителството 77/51.
Ю
Юридически лица с нестопанска цел, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 74/3.
Я
Ядрени централи, ПМС № 245 за приемане на
Наредба за осигуряване безопасността на – 76/35.
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 103/105.
Язовирни стени, ПМС № 262 за приемане на
Наредба за условията и реда за осъществяв ане на
техническата и безопасната експлоатация на – и
на съоръженията към тях, както и на контрол
за техническото им състояние 81/17; Наредба
№ РД-04-02 за условията и реда за използването на информационна система за техническото
състояние на – и съоръженията към тях, предоставена от Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор 96/129.
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