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от Нагоя – Куала Лумпур за отговорността и
обезщетяването към Протокола от Картахена
по биологична безопасност
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 11 октомври 2012 г. – ДВ,
бр. 82 от 2012 г. В сила за Република България
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Преамбюл
Страните по настоящия Допълнителен
протокол,
В качеството си на Страни по Протокола
от Картахена по биологична безопасност към
Конвенцията за биологично разнообразие, оттук
нататък наричан „Протоколът“,
Като вземат предвид Принцип 13 от Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда
и развитието,
Като препотвърждават подхода на предпазливост, който се съдържа в Принцип 15 на
Декларацията от Рио де Жанейро за околната
среда и развитието,
Като признават нуждата от осигуряване
на целесъобразни ответни мерки при наличие
на щети или достатъчно голяма вероятност от
щети, в съответствие с Протокола,
Като припомнят член 27 от Протокола,
Се споразумяха за следното:

Член 1
Цел
Целта на настоящия Допълнителен протокол
е да допринесе за опазването и устойчивото
използване на биологичното разнообразие,
като също така се вземат предвид рисковете
за човешкото здраве, чрез създаването на международни правила и процедури в областта на
отговорността и обезщетяването, свързани с
живите модифицирани организми.
Член 2
Използвани термини
1. Термините, определени в член 2 от Конвенцията за биологично разнообразие, оттук
нататък наричана „Конвенцията“, и в член
3 от Протокола, се прилагат към настоящия
Допълнителен протокол.
2. Освен това за целите на настоящия Допълнителен протокол:
(а) „Конференция на Страните, служеща
като среща на Страните по Протокола“ означава
Конференцията на Страните по Конвенцията,
която конференция служи като срещата на
Страните по Протокола;
(б) „Щета“ означава неблагоприятно влияние върху опазването и устойчивото използване
на биологичното разнообразие, като се вземат
предвид също и рисковете за човешкото здраве, които:
аа) са измерими или наблюдаеми по
друг начин, като се вземат предвид, когато са
налични, научноустановените базови линии,
признати от компетентен орган, който взема
предвид всички други промени, предизвикани от
човешка дейност, и естествени промени; както и
бб) са значителни съгласно посоченото
в параграф 3 по-долу;
(в) „Оператор“ означава всяко лице, упражняващо пряк или косвен контрол върху
живия модифициран организъм, включително
по целесъобразност и съгласно националното
право, inter alia, притежател на разрешителното, лице, което е пуснало живия модифициран
организъм на пазара, създател, производител,
заявител, износител, вносител, преносител или
доставчик;
(г) „Ответни мерки“ означава подходящи
действия за:
аа) предотвратяване, свеждане до минимум, овладяване, ограничаване или избягване
по друг начин на щети, според случая;
бб) възстановяване на биологичното
разнообразие чрез действия, които трябва да
се предприемат в следния ред по значимост:
ааа. възстановяване на биологичното
разнообразие в състоянието, в което е съществувало преди възникването на щетата, или неговия
най-близък еквивалент, когато компетентният
орган определи, че това е невъзможно;
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ббб. възстановяване чрез, inter alia,
подменяне на загубата на биологично разнообразие с други компоненти на биологичното
разнообразие за същия или друг тип употреба
на същото или, ако е целесъобразно, на алтернативно местонахождение.
3. Дадено неблагоприятно въздействие се
определя за „значително“ въз основа на фактори, като например:
(а) дългосрочната или постоянната промяна, тоест промяна, която няма да бъде
обезщетена чрез естествено възстановяване в
разумен период от време;
(б) степента на качествените или количествените промени, които оказват неблагоприятно въздействие върху компонентите на
биологичното разнообразие;
(в) намаляването на способността на
компонентите на биологичното разнообразие
да осигуряват стоки и услуги;
(г) степента на каквито и да било неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве
в контекста на Протокола.
Член 3
Обхват
1. Настоящият Допълнителен протокол се
прилага при щети, произтичащи от живи модифицирани организми, чийто произход е свързан
с трансгранично придвижване. Това се отнася
за живи модифицирани организми, които са:
(а) предназначени за пряка употреба, като
храна или фураж, или за преработка;
(б) предназначени за работа в контролирани условия;
(в) предназначени за съзнателно въвеждане
в околната среда.
2. По отношение на съзнателното трансгранично придвижване настоящият Допълнителен
протокол се прилага при щети, произтичащи
от всякаква разрешена употреба на живите
модифицирани организми, посочени в параграф 1 по-горе.
3. Настоящият Допълнителен протокол се
прилага при щети, произтичащи от несъзнателно
трансгранично придвижване, съгласно член 17
от Протокола, както и при щети, произтичащи
от незаконно трансгранично придвижване, както
е посочено в член 25 от Протокола.
4. Настоящият Допълнителен протокол се
прилага при щети, произтичащи от трансгранично придвижване на живи модифицирани
организми, което е започнало след влизането
в сила на настоящия Допълнителен протокол
за Страната, в чиято юрисдикция е извършено
трансграничното придвижване.
5. Настоящият Допълнителен протокол се
прилага при щети, които са възникнали в области в границите на националната юрисдикция
на Страните по него.
6. Страните могат да използват критерии,
установени в тяхното национално право, за
справяне с щетите, които възникват в рамките
на тяхната национална юрисдикция.
7. Националното право за прилагане на
настоящия Допълнителен протокол се прилага
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и към щетите, произтичащи от трансгранично
придвижване на живи модифицирани организми
от държави, които не са Страни по Протокола.
Член 4
Причинно-следствена връзка
Причинно-следствена връзка между щетата
и конкретния жив модифициран организъм се
установява в съответствие с националното право.
Член 5
Ответни мерки
1. В случай на възникване на щета Страните
по Протокола изискват съответният оператор
или оператори, при спазване на всички изисквания на компетентния орган, да:
(а) информират незабавно компетентния
орган;
(б) оценят щетата; и
(в) предприемат подходящи ответни мерки.
2. Компетентният орган:
(а) идентифицира оператора, причинил
щетата;
(б) оценява щетата; и
(в) определя кои ответни мерки следва да
бъдат предприети от оператора.
3. В случай че дадена информация, включително налична научна информация, или
информация, достъпна в Клиринговата къща
по биобезопасност, сочи, че съществува достатъчна вероятност за причиняване на щета,
ако не бъдат предприети навременни ответни
мерки, от оператора се изисква да предприеме
подходящи ответни мерки за предотвратяване
на такава щета.
4. Компетентният орган може да приложи
необходимите ответни мерки, включително
по-специално, когато операторът не е успял
да направи това.
5. Компетентният орган има правото да изиска от оператора възстановяване на разходите и
разноските, включително и непредвидени такива,
по оценяването на щетите и изпълнението на
всички необходими ответни мерки. Страните
могат да предвидят в своето национално право други случаи, в които да не се изисква от
оператора да поема разходите и разноските.
6. Решенията на компетентния орган, изискващи оператора да предприеме ответни мерки, следва да бъдат обосновани. Тези решения
следва да бъдат съобщени на оператора. В
националното право следва да бъдат предвидени приемливи средства за правна защита,
включително възможност за административен
или съдебен контрол върху решенията. Компетентният орган също така трябва в съответствие с националното право да информира
оператора за наличните приемливи средства
за правна защита. Прибягването до такива
средства не възпрепятства компетентния орган
да предприеме ответни мерки при подходящи
обстоятелства, освен ако в националното право
не е предвидено друго.
7. При прилагането на настоящия член и
с оглед определянето на конкретните ответни
мерки, които да се изискват или предприемат

С Т Р. 4

ДЪРЖ АВЕН

от компетентния орган, Страните по Протокола
могат, когато е необходимо, да преценят дали
вече са предвидени ответни мерки в тяхното
национално право за гражданска отговорност.
8. Ответните мерки се изпълняват в съответствие с националното право.
Член 6
Изключения
1. Страните могат да предвидят в своето
национално право следните изключения:
(а) природни бедствия или форсмажорни
обстоятелства; и
(б) военни действия или гражданско неподчинение.
2. Страните могат да предвидят в своето
национално право всякакви други изключения
или облекчения, които счетат за подходящи.
Член 7
Срокове
Страните могат да предвидят в своето национално право:
(а) относителни и/или абсолютни срокове,
включително за действия, свързани с ответни
мерки; и
(б) началото на периода, към който се
прилага даден срок.
Член 8
Финансови ограничения
Страните могат да предвидят в своето национално право финансови ограничения за
възстановяването на разходите и разноските,
свързани с ответните мерки.
Член 9
Право на регресен иск
Настоящият Допълнителен протокол не отнема или ограничава правото на регресен иск
или иск за компенсация, които даден оператор
може да предяви срещу всяко друго лице.
Член 10
Финансово обезпечение
1. Страните запазват правото си да предвидят в своето национално право финансово
обезпечение.
2. Страните упражняват правото, посочено
в параграф 1 по-горе, по начин, съответстващ
на техните права и задължения по силата на
международното право, като вземат предвид
последните три параграфа от преамбюла на
Протокола.
3. Първата среща на Конференцията на
Страните, служеща като среща на Страните по
Протокола след влизането в сила на Допълнителния протокол, ще изиска от Секретариата
да предприеме изчерпателно проучване, което
се отнася, inter alia, до:
(а) изискванията на механизмите за финансово обезпечение;
(б) оценка на екологичното, икономическото и социалното въздействие на такива
механизми, по-специално върху развиващите
се държави, и
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(в) идентифициране на подходящите субекти, които трябва да предоставят финансово
обезпечение.
Член 11
Отговорност на държавите при неправомерни
действия от международен характер
Настоящият Допълнителен протокол не засяга
правата и задълженията на държавите съгласно
правилата на общото международно право по
отношение на отговорността на държавите за неправомерни действия от международен характер.
Член 12
Изпълнение и връзка с гражданската отговорност
1. Страните предвиждат в своето национално
право правила и процедури за справяне с щети.
За да изпълнят това задължение, Страните
предвиждат ответни мерки в съответствие с
настоящия Допълнителен протокол и могат,
когато е подходящо:
(а) да прилагат своето съществуващо
национално право, включително, където е
приложимо, общите правила и процедури за
гражданска отговорност;
(б) да прилагат или разработват правила и
процедури за гражданска отговорност специално
за тази цел; или
(в) да прилагат или разработват комбинация от двете.
2. Страните с цел осигуряване на адекватни правила и процедури в своето национално
право за гражданска отговорност за материални
или неимуществени вреди, свързани с щетите,
съгласно определението в член 2, параграф 2,
буква (б):
(а) продължават да прилагат своето съществуващо общо право за гражданска отговорност;
(б) разработват и прилагат или продължават да прилагат правни норми за гражданска
отговорност, специално за тази цел; или
(в) разработват и прилагат или продължават да прилагат комбинация от двете.
3. Когато разработват правни норми за
гражданска отговорност, съгласно букви (б)
или (в) от параграфи 1 и 2 по-горе, Страните
по целесъобразност вземат предвид, inter alia,
следните елементи:
(а) щети;
(б) вид на отговорността, включително
безвиновна отговорност или отговорност, основаваща се на вина;
(в) търсене на отговорност, когато е подходящо;
(г) право на предявяване на искове.
Член 13
Оценка и преглед
Конференцията на Страните, служеща като
среща на Страните по Протокола, извършва
преглед на ефективността на настоящия Допъл-
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нителен протокол пет години след влизането
му в сила и на всеки пет години след това,
при условие че необходимата за такъв преглед
информация е предоставена от Страните. Прегледът се извършва в контекста на оценката
и прегледа на Протокола съгласно член 35
от Протокола, освен ако не е решено друго
от Страните по настоящия Допълнителен протокол. Първият преглед включва преглед на
ефективността на членове 10 и 12.
Член 14
Конференция на Страните, служеща като среща
на Страните по Протокола
1. При спазване на разпоредбите на параграф 2 от член 32 от Конвенцията Конференцията
на Страните, служеща като среща на Страните
по Протокола, служи като среща на Страните
по настоящия Допълнителен протокол.
2. Конференцията на Страните, служеща като
среща на Страните по Протокола, следи за прилагането на настоящия Допълнителен протокол и
взема, в рамките на своя мандат, необходимите
решения за насърчаване на неговото ефективно
прилагане. Тя изпълнява функциите, които са
є възложени с настоящия Допълнителен протокол и, mutatis mutandis, функциите, които са
є възложени съгласно параграф 4, букви (а) и
(e) на член 29 от Протокола.
Член 15
Секретариат
Секретариатът, създаден по силата на член
24 от Конвенцията, служи като секретариат по
настоящия Допълнителен протокол.
Член 16
Връзка с Конвенцията и Протокола
1. Настоящият Допълнителен протокол
допълва Протокола и не поправя и не изменя
Протокола.
2. Настоящият Допълнителен протокол не
засяга правата и задълженията на Страните по
настоящия Допълнителен протокол съгласно
Конвенцията и Протокола.
3. Освен ако не е предвидено друго в настоящия Допълнителен протокол, разпоредбите
на Конвенцията и на Протокола се прилагат,
mutatis mutandis, към настоящия Допълнителен
протокол.
4. Без да се засяга параграф 3 по-горе, настоящият Допълнителен протокол не засяга
правата и задълженията на дадена страна по
силата на международното право.
Член 17
Подписване
Настоящият Допълнителен протокол е открит
за подписване от Страните по Протокола в седалището на Организацията на обединените нации
в Ню Йорк от 7 март 2011 г. до 6 март 2012 г.
Член 18
Влизане в сила
1. Настоящият Допълнителен протокол влиза
в сила на деветдесетия ден, следващ датата на
депозиране на четиридесетия ратификационен
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документ, приемане, одобрение или присъединяване от държавите или регионалните организации за икономическа интеграция, които
са Страни по Протокола.
2. Настоящият Допълнителен протокол
влиза в сила за дадена държава или регионална организация за икономическа интеграция,
която го ратифицира, приеме или одобри, или
се присъедини към него след депозирането на
четиридесетия документ, съгласно параграф 1
по-горе, на деветдесетия ден след датата, на
която тази държава или регионална организация за икономическа интеграция депозира
своя ратификационен документ, приемане,
одобрение или присъединяване, или на датата, на която Протоколът влиза в сила за
тази държава или регионална организация за
икономическа интеграция, като се взема покъсната дата.
3. За целите на параграфи 1 и 2 по-горе никой документ, депозиран от дадена регионална
организация за икономическа интеграция, не
се счита за допълнителен към тези, депозирани
от държави – членки на същата организация.
Член 19
Резерви
По настоящия Допълнителен протокол не
могат да се правят резерви.
Член 20
Оттегляне
1. По всяко време след изтичането на
две години от датата, на която настоящият
Допълнителен протокол е влязъл в сила за
дадена Страна, съответната Страна може да
се оттегли от настоящия Допълнителен протокол, като отправи писмено уведомление
до депозитаря.
2. Оттеглянето влиза в сила след изтичането
на една година от датата на получаване на
уведомлението от депозитаря или на която и
да било по-късна дата, която може да бъде
определена в уведомлението за оттеглянето.
3. Счита се, че всяка страна, която се оттегли от Протокола в съответствие с член 39
от Протокола, се е оттеглила и от настоящия
Допълнителен протокол.
Член 21
Автентични текстове
Оригиналът на настоящия Допълнителен
протокол, чиито текстове на английски, арабски, испански, китайски, руски и френски
език са еднакво автентични, се депозира при
генералния секретар на Организацията на
обединените нации.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени, подписаха настоящия
Допълнителен протокол.
Съставен в Нагоя на петнадесетия ден от
месец октомври две хиляди и десета година.
9840
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 8
от 18 декември 2017 г.

за придобиване на квалификация по професията „Бродировач“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният
образователен стандарт (ДОС) за придобиването
на квалификация по професията 542150 „Бродировач“ от област на образование „Производство
и преработка“ и професионално направление
542 „Производствени технологии – текстил,
облекло, обувки и кожи“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за
придобиването на квалификация по професията
542150 „Бродировач“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалността 5421501
„Бродерия“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 6 от
Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за
ученици, учебни планове за лица, навършили
16 години, и учебни програми за обучението
по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците
резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
542150 „Бродировач“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка
с необходимите професионални компетентности,
които гарантират на обучаемия възможността
за упражняване на професията след завършване
на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване
на квалификация по професия „Бродировач“
Професионално направление:
542

Производствени технологии – текстил,
облекло, обувки и кожи

Наименование на професията:
542150

Бродировач

Специалност:

Степен на
професионална
квалификация:

5421501

Първа

Бродерия

Ниво на квалификация
с по р ед Е в р опейс к ат а
квалификационна рамка (ЕКР) – 2

Ниво на квалификация
според Националната квалификационна
рамка (НКР) – 2

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Бродировач“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО
(утвърден от министъра на образованието и нау
ката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1851 от 27.03.2017 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
• за ученици – завършено основно образование;
• за лица, навършили 16 години – завършен
начален етап на основното образование или
успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда
на Закона за насърчаване на заетостта или
на Закона за предучилищното и училищното
образование, или валидирани компетентности
за начален етап на основно образование по
чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното
и училищното образование, а в случаите на
продължаващо професионално обучение – и
придобита квалификация по част от професия;
• за ученици със специални образователни потребности и за лица, навършили 16 години,
с увреждания – завършен VII клас.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава, не
му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионален опит
Придобиването на квалификация по професията
„Бродировач“ – първа степен или по част от нея
чрез валидиране на професионални знания, умения и компетентности, се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
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валидиране на професионални знания, умения и
компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Бродировачът в текстилното и шевното производство изпълнява различни видове рутинни
трудови дейности. Разпознава основните и спомагателните текстилни материали и конци за бродерия,
определя лицева и опака страна на детайлите в
зависимост от вида на бродерията, разпознава
детайлите на облеклото. В ежедневната си работа
той обслужва бродировачните полуавтомати: зарежда ги с детайлите, върху които се изпълнява
бродерията, и следи за непрекъснатия процес на
бродирането. При скъсване на конец изключва
полуавтомата и отстранява неизправността.
При работа в малко предприятие или ателие
бродировачът работи на бродировачна шевна
машина. Той изпълнява и ръчна бродерия. Разчита зададената от клиента схема на бродерията,
подбира необходимите спомагателни материали и
конци. Изпълнява машинна или ръчна бродерия
върху различни текстилни и нетекстилни детайли
според изискванията на клиента.
След изработването на бродерията извършва
изглаждане на детайлите съобразно технологичните изисквания.
При необходимост ръчно изшива незавършен елемент от бродерията – дефект, допуснат
при машинното бродиране. Извършва ръчно или
полумеханизирано почистване на инструментите,
машините и съоръженията.
Събира и сортира разделно отпадъчни материали и вторични суровини.
Бродировачът изпълнява всички трудови дейности и задачи, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и правилника
за вътрешния ред в предприятието.
В своята трудова дейност той използва: бродировачни шевни машини, бродировачни полуавтомати, ютии, ръчни игли, ножици, приспособления
за разшиване и прорязване, рамки, гергефи, инструменти и съоръжения за почистване, основни,
помощни и спомагателни материали.
Работната среда в текстилните и шевните предприятия се характеризира със завишени нива на
шум, запрашеност, химически вещества и други
фактори, които изискват при изпълнение на трудовите дейности задължително работно облекло
и лични предпазни средства.
Бродировачът носи отговорност за качественото
изпълнение на поставените от прекия ръководител
задачи, за спазване на трудовата и технологичната
дисциплина. Отговорен е за опазване на повереното
му имущество – суровини, материали, инструменти, машини, съоръжения и др.
Бродировачът трябва да проявява сръчност и
съобразителност при изпълнение на трудовите дейности; да умее да работи в екип и да съдейства за
своевременното изпълнение на трудовите задачи.
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Работното време в промишленото производство
е регламентирано в съответствие с действащото
трудово законодателство.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият първа степен на професионална
квалификация по професия „Бродировач“ може
да се обучава за придобиване на квалификация
по професията „Оператор в производството на
облекло“ – втора степен на професионална квалификация, специалност „Производство на облекло от
текстил“ и специалност „Производство на облекло
от кожи“, по професията „Моделиер-технолог на
облекло“ – трета степен на професионална квалификация, специалност „Конструиране, моделиране
и технология на облекло от текстил“ и специалност „Конструиране, моделиране и технология на
облекло от кожи“, по професията „Модист“ – специалност „Бутикови облекла“ – трета степен на
професионална квалификация, и специалност
„Облекла по поръчка“ – трета степен на професионална квалификация, ако отговаря на условията
за входящо минимално образователно равнище,
регламентирано в Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПOО) и в Рамковите
програми. При обучението единиците резултати
от ученето по общата професионална подготовка
и по част от отрасловата и от специфичната професионална подготовка се зачитат.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република
България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от
27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. със Заповед № РД-01-715 от
19.09.2017 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилите първа степен на професионална квалификация по професия
„Бродировач“ могат да заемат следните длъжности:
◦ 7533-1001 „Бродировач“;
◦ 7533-1002 „Изпълнител, ръчна бродерия“;
◦ 8152-2026 „Работник, ръчно изшиване на дефекти
на тъкането (дообработка на тъкани)“, както и
на други подобни длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка за
професията „Бродировач“ – първа степен на
професионална квалификация
• 1. ЕРУ Здравословни и безопасни условия
на труд
◦ 1.1. РУ (Резултат от учене) Познава и спазва
разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
◦ 1.2. РУ Спазва изискванията за превантивна
дейност по опазване на околната среда
◦ 1.3. РУ Участва в овладяването на рискови и
аварийни ситуации
• 2. ЕРУ Икономика
◦ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
◦ 2.2. Познава основните характеристики на
производствената дейност в предприятието
• 3. ЕРУ Предприемачество
◦ 3.1. Познава основите на предприемачеството
◦ 3.2. Формира предприемаческо поведение
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка
за професиите от професионално направление
„Производствени технологии – текстил, облекло,
обувки и кожи‘‘
• 4. ЕРУ Използване на информационни и комуникационни технологии в професионалната
дейност
◦ 4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
◦ 4.2. РУ Комуникира с ИКТ
◦ 4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
• 5. ЕРУ Подготовка и организация на работата
◦ 5.1. РУ Подготовка на работното място
◦ 5.2. РУ Организация на работното място
• 6. ЕРУ Обща технология на шевното производство
◦	6.1. РУ Познава технологичните процеси на
видовете производства в отрасъла
◦	6.2. РУ Разчита условни означения при използване на скици и схеми
ЕРУ по специфична професионална подготовка
за специалност 5421501 „Бродерия“ – първа степен
на професионална квалификация
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• 7. ЕРУ Извършва предварителна подготовка
за изпълнение на машинна бродерия
◦	7.1. РУ Разчита условните обозначения в схемата за бродерия
◦	7.2. РУ Разпознава детайлите на облеклото,
върху които ще се изпълнява бродерията
◦	7.3. РУ Подготовка на машината за изпълнение на бродерия по зададена схема
• 8. ЕРУ Обслужва бродировачните полуавтомати
◦	8.1. РУ Зарежда и включва бродировачния
полуавтомат
◦	8.2. РУ Наблюдава работата на полуавтомата
за непрекъснато и качествено изпълнение на
бродерията
• 9. ЕРУ Извършва бродерия на шевна машина
за бродерия
◦	9.1. РУ Извършва подготовка на машината за
изработване на бродерията
◦ 9.2. РУ Извършва ръчни операции
9.3. РУ Извършва влаготоплинна обработка
3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка

ЕРУ 1
Наименование на еди- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 1.1: Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
Знания

• Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• З нае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова
дейност
• З нае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка
за осигуряване на ЗБУТ

Умения

• Прилага необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• И звършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене 1.2: Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания

• Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се
до конкретната трудова дейност
• З нае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова
дейност (ако е приложимо)
• Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти

Умения

• Разпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба детайли,
възли, материали, консумативи и др., спазвайки технологията за събиране и
рециклиране (ако е приложимо)

Компетентности

• И зпълнява трудовата дейност при спазване на изискванията и правилата за
опазване на околната среда
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Резултат от учене 1.3: Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания

• Знае основните рискови и аварийни ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
• Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/
или авария
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средс т ва за оцен я- Средство 1:
ване:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Владее основни теоретични знания за:
• здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
• превантивна дейност за опазване на околната среда;
• овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
• Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава основните икономически субекти в бизнеса

Умения

• Прилага успешни практики за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

• С пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
Знания

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

• Прилага основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

• С пособен е да анализира основните икономически принципи в контекста на
производствената дейност на дадено предприятие

Средства за оценява- Средство 1:
не:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
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Условия за провежда- За средства 1 и 2:
не на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

• Знае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения

Умения

• А нализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата

Компетентности

• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценява- Средство 1:
не:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провежда- За средства 1 и 2:
не на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка за професиите от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“
ЕРУ 4
Наименование на еди- Използване на информационни и комуникационни технологии в професионицата:
налната дейност
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 4.1: Обработва информация с ИКТ
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Знания

• Изброява интернет търсачки
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио-, видео-, уебстраници и др.)
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация
• З аписва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио-, видео-,
уебстраници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Комуникира с ИКТ
Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Познава специфичните софтуерни продукти, свързани с професионалната
дейност

Умения

• Използва електронна поща
• Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• Споделя файлове онлайн
• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

• Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в
един формат (текст, таблици, изображения)

Умения

• С ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оцен я- • Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предвариване:
телно зададеното за това време
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с
употребата на ИКТ
ЕРУ 5
Наименование на еди- Подготовка и организация на работата
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 5.1: Подготовка на работното място
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Знания

• Познава правилата за работа в предприятието от текстилното и шевното
производство
• Описва технологията на работа
• Познава видовете инструктаж

Умения

• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност
• Спазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност, като спазва изискванията на ЗБУТ в предприятието от текстилното и
шевното производство

Резултат от учене 5.2: Организация на работното място
Знания

• Познава правилата за рационална организация на работното място

Умения

•Работи по схема, като спазва ЗБУТ
• Открива грешки от технологичен характер
• При техническа неизправност на машината уведомява съответното длъжностно лице
• Поддържа ред и чистота на работното място

Компетентности

• Изпълнява в срок изделието, като спазва изискванията за качество
• Способен е да отстранява грешки от технологичен характер

Средства за оценяване: Средство 1:
• Писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
• Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
• Е фективно организира работното си място при изпълнение на практическата
задача

ЕРУ 6
Наименование на еди- Обща технология на шевнотo производство
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 6.1: Познава технологичните процеси на шевното производство
Знания

• Познава основните видове технологични процеси в шевното производство
• З апознат е с основните видове машини и съоръжения, необходими за изпълнение на отделните производствени операции и процеси

Умения

• О писва характерните особености на технологичните процеси на шевното
производство
• О писва характерните особености на основните видове машини и съоръжения
за шевното производство

Компетентности

• С пособен е да изброи операциите в шевното производство според изискванията на съответния технологичен процес

Резултат от учене 6.2: Разчита условни означения при използване на скици и схеми
Знания

• Познава условни означения при използване на скици и схеми

Умения

• Различава условни означения при използване на скици и схеми и друга работна документация

Компетентности

• С пособен е да разчита условни означения при използване на скици и схеми
в рамките на неговите задължения
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Средства за оценяване: Средство 1:
• Тест
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
Демонстрира основни теоретични знания за:
• о сновните видове технологични процеси в текстилното, шевното, обувното
и кожено-галантерийното производство;
• о сновните видове машини и съоръжения, необходими за изпълнение на отделните производствени операции и процеси;
• условните означения при използване на скици, схеми и друга работна документация
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Бродерия“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 7
Наименование на еди- Извършва предварителна подготовка за изпълнение на машинна бродерия
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 7.1: Разчита условните обозначения в схемата за бродерия
Знания

• Познава и описва условните обозначения на различните видове бродерия в
зададената схема за бродерия
• Знае видовете цветове, техните свойства и изразните им възможности
• З нае и описва същността и приложението на стилизацията при изграждане
на декоративни композиции

Умения

• Спазва условните обозначения при изпълнение на бродерията
• Работи с посочените по цвят конци

Компетентности

• Разчита условните обозначения в схемата за бродерия, като спазва точно вида
на бродерията, цветовите и композиционните изисквания

Резултат от учене 7.2: Разпознава детайлите на облеклото, върху които ще се изпълнява бродерията
Знания

• Знае пропорциите на човешката фигура
• Разпознава силуетните, конструктивните и декоративните линии в облеклото
• Знае мястото за изпълнение на бродерия върху детайла на облеклото

Умения

• Спазва и прилага параметрите на мястото за изпълнение на бродерията

Компетентности

• Разпознава детайлите на облеклото, върху които ще се изпълнява бродерията, като спазва точно параметрите на мястото за изпълнение на бродерията

Резултат от учене 7.3: Подготовка на машината за изпълнение на бродерия по зададена схема
Знания

• Познава основните видове бродировачни машини и бродировачни полуавтомати
• Познава правилата за обслужване на бродировачните машини и полуавтомати
• Познава основните видове приспособления (гергефи) и тяхното приложение
• Познава действието и употребата на почистващи средства
• З нае правилата за ръчно или полумеханизирано почистване на бродировачните машини и полуавтомати

Умения

• Прилага правилата за обслужване и поддържане на бродировачните машини
и полуавтомати
• Прилага правилата за ръчно или полумеханизирано почистване на бродировачните машини и полуавтомати

Компетентности

• Почиства бродировачните машини и полуавтомати, използвани в промишлено предприятие или ателие, като спазва изискванията за безопасна работа
с почистващи средства
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Средс т в а з а оцен я- Средство 1:
ване:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценяването: • Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница/производствен участък или ателие
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Демонстрира основни теоретични знания за:
• условните обозначения при изпълнение на бродерията;
• детайлите от облеклото, върху които се изпълнява бродерията;
• подходящите средства за почистване;
• точните места за почистване на машините.
За средство 2:
• И зпълнява вярно и точно практическа задача по задание, свързана с предварителната подготовка за изпълнение на машинна бродерия
ЕРУ 8
Наименование на еди- Обслужва бродировачни полуавтомати
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 8.1: Зарежда и включва бродировачния полуавтомат
Знания

• Разпознава лицева и опакова страна на основните и спомагателните материали
съобразно технологичните инструкции
• Знае технологичните инструкции за зареждане на бродировачния полуавтомат
• Познава начина за зареждане на бродировачния полуавтомат с детайлите,
върху които се изпълнява бродерията
• Познава начина за вдяване на бродировачния полуавтомат с шевни конци за
машинна бродерия

Умения

• Вдява бродировачния полуавтомат с посочените според модела цветове на
шевните конци за машинна бродерия
• З арежда бродировачния полуавтомат с детайлите, върху които се изпълнява
бродерията
• Включва бродировачния полуавтомат в режим на работа

Компетентности

• З арежда бродировачния полуавтомат с детайли и конци, като спазва стриктно
технологичните инструкции

Резултат от учене 8.2: Наблюдава работата на полуавтомата за непрекъснато и качествено изпълнение на бродерията
Знания

• Знае модела и цветовите комбинации съгласно зададения модел
• З нае своите задължения при неизправност в работата на полуавтомата –
скъсване на конец или промяна в модела

Умения

• Следи за изпълнението на бродерията по зададения модел
• И зключва полуавтомата при неизправност – скъсване на конец или промяна
в модела
• Отстранява възникналата неизправност в рамките на своите задължения
• Уведомява съответното длъжностно лице за възникнала неизправност, която
е извън рамките на задълженията на бродировача

Компетентности

• О бслужва бродировачния полуавтомат при непрекъснато изпълнение на зададената схема на модела, като стриктно спазва правилата за безопасна работа
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Средства за оценява- Средство 1:
не:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провежда- За средство 1:
не на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
Учебна работилница/производствен участък
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
Демонстрира основни теоретични знания за:
• т ехническите и технологичните изисквания за правилно обслужване на бродировачните полуавтомати
За средство 2:
• И зпълнява вярно практическа задача по предварително дефинирано задание,
свързано с работата на бродировачните полуавтомати

ЕРУ 9
Наименование на еди- Изработва бродерия на шевна машина за бродерия
ницата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на про- Бродировач
фесията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене 9.1: Извършва подготовка на машината за изработване на бродерията
Знания

• Познава устройството на универсалната шевна машина за двуконечен затворен бодов ред
• Познава специфичните особености на специалната шевна машина за бродерия
• Знае изискванията за изпълнение на качествен машинен шев при бродиране

Умения

• С меня машинната игла при промяна на дебелината на материала, върху който
се изпълнява бродерията
• Вдява шевната машина с посочените според модела цветове на конците за
машинна бродерия
• Регулира стегнатостта на конците

Компетентности

• Регулира стегнатостта на конците според дебелината на материала, върху
който се изпълнява бродерията, и технологичните изисквания за качествен
машинен шев
• Изработва бродерията, като стриктно спазва зададения модел

Резултат от учене 9.2: Извършва ръчни операции
Знания

• Знае и описва видовете ръчни бодове
• З нае и описва подходящи спомагателни и помощни материали и конци за
ръчно бродиране

Умения

• И зшива ръчно при необходимост незавършен елемент от бродерията – дефект,
допускан при машинно бродиране

Компетентности

• Изработва ръчна бродерия, като спазва стриктно техническите изисквания

Резултат от учене 9.3: Извършва влаготоплинна обработка
Знания

• Познава уредите и съоръженията за влаготоплинна обработка – ютии и преси
• Познава технологичните инструкции при изпълнение на влаготоплинна обработка
• Познава правилата за безопасна работа с уреди и съоръжения за влаготоплинна обработка

Умения

• Глади детайлите с изработена върху тях бродерия
• С пазва правилата за безопасна работа с уреди и съоръжения за влаготоплинна
обработка
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• И звършва влаготоплинна обработка на детайли с бродерия, като спазва
стриктно технологичните изисквания

Средства за оценяване: Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница/шивашко ателие
Критерии за оцен я- За средство 1:
ване:
Демонстрира основни теоретични знания, свързани с работа със:
• шевна машина за бродерия;
• уредите и съоръженията за влаготоплинна обработка.
За средство 2:
• И зпълнява вярно и точно практическа задача по предварително дефинирано
задание, свързана с работата на шевна машина за бродерия и с уредите и
съоръженията за влаготоплинна обработка.
4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
В учебния кабинет се провежда обучението по
теория на професията.
Учебният кабинет включва: работно място на
обучаващия (работна маса и стол), работно място
на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна
дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване
на нагледни материали, екран за прожектиране,
мултимедия, компютър и други дидактически
средства за обучение.
Учебни пособия – табла с мостри на текстилни
суровини и материали, каталози с различни по вид
и произход конци, мостри с различни видове ръчни
бодове, схеми за устройството на различните видове
машини и съоръжения, видео и учебни филми и др.
4.2. Учебна работилница
В учебната работилница се провежда обучението по практика на професията. Тя трябва да е
оборудвана с работни места за всички обучавани.
Основно оборудване и помощни инструменти – машини за бродерия, бродировачен полуавтомат, машини и съоръжения за влаготоплинна
обработка, ръчни игли, ножици, приспособления
за разшиване и прорязване и др.
Учебни пособия – технологични карти, стандарти, схеми за устройствата на различните видове
основно оборудване – машини, съоръжения и
онагледяващи табла, демонстрационни макети,
реални образци съобразно практическите умения,
които трябва да формират обучаваните.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на

Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат
да преподават лица без висше образование и без
придобита професионална квалификация „учител“,
ако са придобили професионална квалификация по
професия „Бродировач“ при условията и по реда на
Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните знания, умения и компетентности.
9819

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания
и контрола, осъществяван от митническите
органи върх у средствата за измерване и
контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 39 и 58 от 2015 г. и
бр. 75 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 103а“ се добавя
„и чл. 103в, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „чл. 3, т. 6“ се заменят с
„чл. 3, ал. 1, т. 6“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Наредбата не се прилага за стоки, превозвани с морски и речен транспорт (ферибот),
предварително натоварени на автомобилни и
железопътни превозни средства и преносни
средства, които няма да се претоварват в
пристанища и митнически складове съгласно
чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове“.
§ 2. В чл. 3, т. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително и местата, където се
приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат
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енергийни продукти от пристанища и митнически складове по смисъла на чл. 103в, ал. 1
от Закона за акцизите и данъчните складове“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 думата „приложението“ се заменя
с „приложение № 1“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по чл. 103в, ал. 1 от Закона
за акцизите и данъчните складове, когато е
предвидено данните от средствата за измерване и контрол за енергийните продукти да
се предават към информационната система
на Агенция „Митници“, лицата са задължени
да подават уведомление до компетентното
митническо учреждение с данните съгласно
приложение № 2. Уведомлението се подава
по електронен път по ред, начин и във формат, определени със заповед на директора на
Агенция „Митници“. Заповедта се публикува
на интернет страницата на Агенция „Митници“.
Уведомлението се подава незабавно, но не покъсно от 24 часа от момента на приключване
на дейностите по въвеждането или извеждането на количествата енергийни продукти по
съответните митнически документи.“
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата, които освен продажби на бира
за консумация на място извършват и продажби
извън данъчния склад, следва да отговарят на
изискванията на чл. 14 и 16.“
§ 5. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Точките за контрол в обектите
за въвеждане и/или извеждане на бира в наливно състояние са:
1. местата за въвеждане на бира;
2. местата за извеждане на бира.
(2) В точките за контрол по ал. 1 обемът
се измерва чрез разходомер. Данните от
разходомерите се предават по електронен път
към автоматизираната система за отчетност
на лицата.“
§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Тази глава не се прилага при доставянето на енергийни продукти, предназначени за
зареждане на плавателни съдове, които са измерени в случаите на чл. 103а или чл. 103в, ал. 1
от Закона за акцизите и данъчните складове.“
§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 6
от Закона за акцизите и данъчните складове,
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ползват за втечнения природен газ средства за
измерване и контрол съгласно Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания
към продуктите и подзаконовите нормативни
актове за тяхното прилагане.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по чл. 57а, ал. 11 от Закона за
акцизите и данъчните складове предоставят на
компетентното митническо учреждение данните
от средствата за търговско измерване до 10-о
число на месеца, следващ отчетния период.“
§ 8. В чл. 32а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Допуска се лицата по чл. 103в, ал. 1
от Закона за акцизите и данъчните складове и
лицензираните складодържатели да използват
едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане и извеждане
на енергийни продукти по нефтопровод или
нефтопродуктопровод към и от съответните
обекти на данъчните складове.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 3“.
§ 9. В чл. 41 се създава т. 6:
„6. всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 6 от Закона за акцизите
и данъчните складове, отчитат количеството
втечнен природен газ.“
§ 10. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В точките за контрол по чл. 41, т. 5
лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за
акцизите и данъчните складове, които от обекти
за компресиране на природен газ извършват
продажба на крайни потребители за битови
или стопански нужди, използват средство за
измерване и контрол, което предава данни по
електронен път към автоматизираната система
за отчетност на лицата и към информационната
система на Агенция „Митници“.“
2. В ал. 3 думите „чл. 41, т. 4 и 5“ се заменят с „чл. 41, т. 4“ и думите „при условие
че обемът на изведените количества е над
3 млн. кубични метра годишно, измерени при
стандартни условия“ се заличават.
§ 11. В чл. 47, ал. 1 след думите „В обектите
за“ се добавя „приемане, разтоварване,“.
§ 12. В чл. 55 след думите „акцизното законодателство“ се поставя запетая и се добавя
„както и на лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона
за акцизите и данъчните складове“.
§ 13. В приложението към чл. 6, ал. 6 думите
„Приложение към чл. 6, ал. 6“ се заменят с
„Приложение № 1 към чл. 6, ал. 6“.
§ 14. Създава се приложение № 2 към чл. 6,
ал. 7:
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„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 7
Рег. № ....................
Дата ..................... г.

ДО
..................

УВЕДОМЛЕНИЕ
от ............................................................................ ,
представляван от ................................................... ,
ЕГН/ЛНЧ .............................................................. ,
ЕИК ........................................................................ ,
Уникален идентификационен номер на обект ....
..................................................................................
Адрес на управление/адрес по седалище
държава ..........................., област ........................ ,
община .............., населено място ....................... ,
пощенски код …………..., улица ...............................
номер .........................., телефон .......................... ,
мобилен ........................ , факс ............................. ,
е-mail ......................, уебадрес ...............................
Адрес за кореспонденция:
държава ......................., област ............................ ,
община ………..............., населено място .............. ,
пощенски код …………..., улица ...............................
номер .........................., телефон .......................... ,
мобилен ........................ , факс ............................. ,
е-mail ......................, уебадрес ...............................
На основание чл. 6, ал. 7 от Наредба № Н-1
от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху
средствата за измерване и контрол на акцизни
стоки Ви уведомявам за следното:
I. Данни от представените документи, съпровождащи стоката:
1. Вид на митнически до- 2. Номер на документа:
кумент:
3. Вид на предшестващ 4. Номер на документа:
документ:
5. Наименование на полу- 6. ЕИК/ИН на титуляр
чателя/изпращача:
на режима:
7. Стока номер:

8. Код по КН:

9. Търговско описание:
10. Код на акцизен продукт: 11. Количество:
12. Нетно тегло:

13. Бруто тегло:

II. Данни за измерените количества енергийни
продукти от средствата за измерване и контрол:
14. Ун и к а лен 15. Продуктов 16. Количество:
идентификатор код:
на точка за контрол:
17. Номер на 18. Дата и час: 19. Посока:
транзакция:

ВЕСТНИК
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III. Данни за количеството енергийни продукти, определено от независима инспектираща
организация:
20. Количество: 21. Мерна еди- 22. П л ът но с т
ница:
при 15 °С:
IV. Данни за количество енергийни продукти,
определено от независима инспектираща организация, в случаите на чл. 53, ал. 4:
23. Количество: 24. Мерна еди- 25. П л ът но с т
ница:
при 15° С:
V. Данни за транспортното средство:
26. Вид на
транспортното средство:

27. Идентифика- 28. Дата на присц ионен номер/ тигане:
наименование
на транспортно
средство:

.....................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защитата
на информация, и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на Централното
митническо управление на Агенция „Митници“: гр.
София, ул. Г. С. Раковски 47.
Забележки:
1. В поле „1. Вид на митнически документ“ се
попълва видът на митническия документ, с който са декларирани данните за количествата на
енергийните продукти, измерени чрез средства за
измерване и контрол от лицата по чл. 103в ЗАДС,
като: Декларация за временно складиране (ДВС),
Митническа декларация за внасяне (МДВ), Допълнителна декларация (ДД), Митническа декларация
за износ (МДИ), Декларация за реекспорт (ДР), Уведомление за реекспорт (УР), Обобщена декларация
за напускане (ОДН), Електронен административен
документ (е-АД) и др. В поле „2. Номер на документа“ се попълва основният референтен номер
(МРН) на съответния митнически документ или
АРК номер на съответния е-АД.
До 1.10.2018 г. за Уведомление за реекспорт се
попълва уникален номер на документа, а след тази
дата се попълва МРН на документа.
2. В поле „3. Вид на предшестващ документ“
се попълват данните от кл. 40 на митническия
документ, посочен в поле „1. Вид на митнически
документ“.
3. В полета „5. Наименование на получателя/
изпращача“ и „6. ЕИК/ИН на титуляр на режима“
се попълват данните от кл. 2/кл. 8 от съответния
митнически документ или данните от е-АД.
4. За идентифициране на стоките се попълват:
стока номер (пореден номер на стоката), код по
КН (първите 8 цифри), търговското описание, код
на акцизен продукт (само при е-АД).
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5. В поле „11. Количество“ се попълват данните
за количеството стока, вписано в представените
документи, изразено в литри, литри при 15°С,
литри при 20 °С или кг.
6. В поле „14. Уникален идентификатор на
точка за контрол“ се формира по следния начин:
Уникален идентификационен номер на обекта +
номер на точка за контрол (6 символа: 3 цифри
за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер
на точката за контрол, уникален в рамките на
съответния ИКУНК).
7. В поле „15. Продуктов код“ се попълват
продуктовите кодове съгласно приложената номенклатура, еднакви за всички обекти, както следва:
01 – суров нефт (литри), 02 – бензин (литри при
15 °С), 03 – газьол (литри при 15 °С), 04 – керосин (литри при 15 °С), 05 – тежко гориво (кг),
06 – втечнен нефтен газ (кг), 07 – тежки масла
(кг), 08 – тежки масла (литри), 09 – смазочни
масла (кг), 10 – други енергийни продукти (кг),
11 – други енергийни продукти (литри при 15 °С),
12 – биоетанол (литри при 20 °С), 13 – биодизел
(литри при 15 °С).
8. В поле „16. Количество“ се попълват данните
за количествата стока, измерени от средствата
за измерване и контрол, изразени в литри, литри
при 15 °С, литри при 20 °С или кг.
9. В поле „17. Номер на транзакция“ се попълва
поредният номер, а в поле „18. Дата и час“ – датата
и часът на завършване на съответната транзакция
от измерване.
10. В поле „19. Посока“ се попълва посоката за
вход или изход.
11. Данните за количеството енергийни продукти
в полета от 20 до 25 се попълват от представен
документ (като: генерален акт, акт известие,
сертификат за количество, протокол от проверка
или др.), определено при контрол от независима
инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. От датата на обнародването на тази
наредба в „Държавен вестник“ за привеждане в съответствие с изискванията лицата по
чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове могат да подават заявление
за одобряване на разположението на точките
за контрол за всеки обект до компетентното
митническо учреждение.
§ 16. От 1 януари 2018 г. до датата на привеждане в съответствие с изискванията на тази
наредба, но не по-късно от 1 юни 2018 г., за
лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите
и данъчните складове измерването на въведеното/изведеното количество акцизна стока се
определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация,
в присъствието на митнически служители, за
което се съставя протокол.
Министър:
Владислав Горанов
9929
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. 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 акцизите и данъчните
складове (ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 след думите „чл. 103а,
ал. 1“ се добавя „и чл. 103в, ал. 1 от“.
§ 2. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
„(3) Към проектната документация:
1. задължените лица, с изключение на лицата
по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС, предоставят за всяка
контролна точка номенклатура за измерваните
акцизни стоки, която за всеки продукт съдържа данни за продуктов код (еквивалентен на
Допълнителен код на стоката, деклариран в
акцизна декларация и/или регистър „Дневник
на складовата наличност“), търговско на
именование от номенклатурата на таблицата
за съответствие CL175, код по КН, код на
АП, Търговска марка/Описание и посока на
движение (вход/изход); в случаите на промяна (добавяне или премахване на продукт) от
предоставената номенклатура лицата незабавно
уведомяват митническите органи, като подават
уведомление съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредба
№ Н-1 от 2014 г.;
2. лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС предоставят за всяка контролна точка номенклатура
за измерваните енергийни продукти, която за
всеки продукт съдържа данни за продуктов код,
описан в приложения № 8 и 9 към чл. 30, ал. 14,
търговско наименование от номенклатурата на
таблицата за съответствие CL175, код по КН,
код на АП, Търговска марка/Описание и посока на движение (вход/изход); в случаите на
промяна (добавяне или премахване на продукт)
от предоставената номенклатура лицата незабавно уведомяват митническите органи, като
подават уведомление съгласно чл. 6, ал. 6 от
Наредба № Н-1 от 2014 г.; съответствието между
продуктов код и код по КН се определя със
заповед на директора на Агенция „Митници“.“
§ 3. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС след
съгласуване на проекта получават от компетентното МУ идентификационен номер.“
§ 4. В чл. 15, ал. 1, т. 2 в края се добавя
„и лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС“.
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. ограничава се достъпът до конфигурационните настройки на средствата за измерване
и контрол посредством поставяне на парола
или заключване чрез хардуерен ключ;“
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б) досегашните т. 1 – 7 стават съответно
т. 2 – 8.
2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 3“ се заменят с
„ал. 2, т. 4“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС пускането на системата в реална експлоатация се
извършва непосредствено след установяване
на съответствието по чл. 20 и по ал. 2 – 6.“
§ 6. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Лицата по чл. 57а, ал. 11 от Закона
за акцизите и данъчните складове ежемесечно
до 10-о число след изтичане на данъчния период предоставят информация на компетентното
митническо учреждение на електронен носител,
която да съдържа данните от средствата за
търговско измерване, включително и следната
информация:
1. потребени количества природен газ за
собствени нужди;
2. данни за типа на средствата за търговско
измерване при промяна;
3. информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско
измерване в случай на извършени проверки
през отчетния период;
4. протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия);
5. данни за измереното, разпределеното и
пренесеното количество природен газ за периода
по получатели, както и местонахождението на
съответните средства за търговско измерване,
като измерените количества природен газ
следва да са представени в обемни единици
кубически метри при стандартни условия и
количеството природен газ в гигаджаули при
горна топлотворна способност;
6. при поискване – данни за количествата
пренесен природен газ, отчетени от конкретно
средство за търговско измерване на природен
газ.“
§ 7. В чл. 30, ал. 15 след думите „средство
за измерване и контрол“ да се добави „и във
всички случаи при измерване на природен газ“.
§ 8. В приложение № 8 към чл. 30, ал. 14:
1. След думите „Пример: ИУ: сензор (вид,
модел); контролна точка: ТК 001001, търговско
наименование, код по КН и продуктов код
на продукт/и; вход/изход; мерна единица.“
се създава нов ред: „Пример за лицата по
чл. 103в, ал. 1 ЗАДС: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско
наименование и продуктов код на продукт/и;
вход/изход; мерна единица.“
2. Раздел „Забележки“ се изменя така:
„Забележки:
1. Броят на колоните за тотализаторите се
увеличава в зависимост от броя на измерваните
продукти.
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2. Колона „3. Продуктов код“ е задължително
цифрово поле с ограничение до 15 цифри, който
е еквивалентен на допълнителен код на стоката,
деклариран в акцизна декларация и/или регистър
„Дневник на складовата наличност“.
3. За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС колона
„3. Продуктов код“ е задължително цифрово поле
съгласно приложената номенклатура: 01 – суров
нефт (литри), 02 – бензин (литри при 15 °С),
03 – газьол (литри при 15 °С), 04 – керосин (литри
при 15 °С), 05 – тежко гориво (кг), 06 – втечнен
нефтен газ (кг), 07 – тежки масла (кг), 08 – тежки
масла (литри), 09 – смазочни масла (кг), 10 – други
енергийни продукти (кг), 11 – други енергийни
продукти (литри при 15 °С), 12 – биоетанол (литри при 20 °С), 13 – биодизел (литри при 15 °С).
4. Колона „9. Статус на транзакцията“ – виж в
инструкция „SKIU-IKUNK-Instructions-v Х.Х.doc“.
Транзакционните данни се записват само в реда
за край на транзакция.
5. Колона „11. Уникален идентификатор на
контролната точка“ се формира по следния начин: № на данъчен склад/№ на удостоверение/
разрешение / ИН на обекта за лицата по чл. 103в,
ал. 1 ЗАДС + № на КТ. № на КТ е 6 символа:
3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в
рамките на съответния ИКУНК.“

§ 9. В приложение № 9 към чл. 30, ал. 14:
1. След думите „Пример: ИУ: сензор (вид,
модел); контролна точка: ТК 001001, търговско
наименование, код по КН и продуктов код на
продукт/и; вход/изход; мерна единица.“ се създава нов ред: „Пример за лицата по чл. 103в,
ал. 1 ЗАДС: ИУ: сензор (вид, модел); контролна
точка: ТК 001001, търговско наименование и
продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна
единица.“
2. В колони 1.1, 1.2, 2, 3 навсякъде абревиатурата „GJ“ се заличава.
3. Раздел „Забележки“ се изменя така:
„Забележки:
1. При продукти, които се измерват в маса – няма
колони 6 и 7.
2. Колона „5. Продуктов код“ е задължително
цифрово поле с ограничение до 15 цифри, който
е еквивалентен на допълнителен код на стоката,
деклариран в акцизна декларация и/или регистър
„Дневник на складовата наличност“.
3. За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС колона
„3. Продуктов код“ е задължително цифрово поле
съгласно приложената номенклатура: 01 – суров
нефт (литри), 02 – бензин (литри при 15 °С),
03 – газьол (литри при 15 °С), 04 – керосин (литри
при 15 °С), 05 – тежко гориво (кг), 06 – втечнен
нефтен газ (кг), 07 – тежки масла (кг), 08 – тежки
масла (литри), 09 – смазочни масла (кг), 10 – други
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енергийни продукти (кг), 11 – други енергийни
продукти (литри при 15 °С), 12 – биоетанол (литри при 20 °С), 13 – биодизел (литри при 15 °С).
4. Броят на колоните за тотализатори се увеличава в зависимост от броя на измерваните продукти.
5. Флаг за начало/край на транзакция: 1 – начало на транзакция; 0 – край на транзакция.
Транзакционните данни се записват само в реда
за край на транзакция.
6. Колона „12. Уникален идентификатор на
контролната точка“ се формира по следния начин: № на данъчен склад/№ на удостоверение/
разрешение / ИН на обекта за лицата по чл. 103в,
ал. 1 ЗАДС + № на КТ. № на КТ е 6 символа:
3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в
рамките на съответния ИКУНК.
7. За LPG данните се предават в кг.
8. За природен газ колона 10 е опционална.
9. За природен газ в колони 1.1 и 1.2 се предават
данни за топлотворна способност и за количество
(куб. м или кг). Формират се отделни тотализатори
за топлотворна способност и количество.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. За одобряването на проект на документация за всеки обект лицата по чл. 103в,
ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове считано от деня на обнародването на
тази наредба предоставят за всяка контролна
точка номенклатура за измерваните енергийни
продукти до компетентното митническо учреждение за съгласуване на проекта и получаване
на идентификационен номер.
§ 11. От датата на привеждане в съответствие
с изискванията на тази наредба, но не по-късно
от 1 юни 2018 г., лицата по чл. 103в, ал. 1 от
Закона за акцизите и данъчните складове са
длъжни да предават данни в съответствие с
изискванията на наредбата.
Министър:
Владислав Горанов
9928

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-749 от 2014 г. за реда и
организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (обн., ДВ,
бр. 90 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 след думите „моторните превозни средства“ се добавя „и теглените от тях
ремаркета“.
§ 2. В чл. 2 след думите „движението по
пътищата“ се поставя запетая и се добавя „отворени за обществено ползване“.
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§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) активност на звената, осъществяващи
пътен контрол на съответната територия, на
база констатирани нарушения, разход на време
за регулиране и подпомагане на движението,
участие в масови мероприятия, посещение на
пътнотранспортни произшествия (ПТП) и други
дейности по опазване на обществения ред;“.
2. В т. 4 след думата „товари“ се добавя „и
при провеждане на СПО“.
3. В т. 9 след думата „контрол“ се добавя „и
работните станции за отдалечен достъп (РСОД)“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 след думата „товари“ се поставя
запетая и се добавя „и при провеждане на СПО“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. осъществяват ефективен контрол на
отчетността на документите, свързани с изпълнението на дейностите по контрол на пътното
движение (бланки актове, глоба с фиш, протоколи и др.), проверка на изготвените служебни
документи и работата с РСОД;“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „АИС „Пътна полиция“
в скоби се добавя съкращението „АИСПП“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За осъществяване на контрол върху дейността на служителите, работещи по контрол на
пътното движение, се използва и автоматизирана
информационна система „Видеозаснемане на
пътния контрол“ (АИСВПК) по ред, определен в утвърдени организационно-технологични
правила за информационния фонд.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Контролът чрез използване на записана
в АИСВПК информация се осъществява от
длъжностните лица по чл. 6, 7 и 8 не по-малко
от веднъж седмично и включва проверка на
минимум две, отразени в АИСПП, дейности.“
§ 6. В чл. 11, т. 7 думите „работна станция
за отдалечен достъп (РСОД) или на хартиен
носител“ се заменят с „РСОД“.
§ 7. В чл. 13, ал. 1 след съкращението
„РСОД“ наклонената черта и думите „ежедневния отчет на хартиен носител на наряда
по пътен контрол, както“ се заличават.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „и“:
„и) резултати от осъществената административнонаказателна дейност (брой констатирани
нарушения, съставени АУАН, и глоба с фиш).“
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2. В ал. 2, т. 2, буква „а“ думите „алкохол и
упойващи вещества“ се заменят с „нарушения за
управление на МПС след употреба на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози“.
§ 9. В чл. 18 ал. 6 се изменя така:
„(6) В РУ при СДВР/ОДМВР за изпълнение
на дейности по контрол на пътното движение в
разстановката на силите и средствата, обслужващи територията на РУ, може да се включват
съвместни наряди от служители по контрол на
пътното движение и патрулно-постова дейност.
Дейността на съвместните наряди се урежда с
Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. за патрулно-постова дейност (ДВ, бр. 102 от 2014 г.).“
§ 10. В чл. 32, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 3 и 4:
„3. работни станции за отдалечен достъп;
4. мобилни печатащи устройства (принтери);“.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 5 и 6.
§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 3 се изменя така:
„3. съвместен – съставен от служители на
„Пътна полиция“ и други служители от териториалната структура, служители от други
структури в МВР, служители извън МВР, както
и служители от полицейски структури на други
държави.“
2. В ал. 4 думата „смесен“ се заменя със
„съвместен“.
§ 12. Член 40 се отменя.
§ 13. В чл. 44, т. 4 буква „д“ се изменя така:
„д) служебна документация, необходима за
изпълнение на служебните задължения, която
не е налична в РСОД;“.
§ 14. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При осъществяване на пътен контрол
служебният автомобил, оборудван с АИСВПК,
се разполага така, че да позволява да се извършва наблюдение, видео- и аудиозапис на
проверяваните лица и ППС, включително
регистрационните им номера.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 15. В чл. 52, ал. 4 думата „смесен“ се
заменя със „съвместен“.
§ 16. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „друго упойващо
вещество“ се заменят с „наркотични вещества
или техни аналози“.
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2. В ал. 2 думите „изготвя докладна записка
в края на работната смяна“ се заменят с „отразява това обстоятелство в РСОД“.
§ 17. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст съкращението „МПС“
се заменя с „ППС“;
б) създава се нова т. 1:
„1. проверяваното ППС да бъде в обхвата за
заснемане на камерите на АИСВПК по начин,
позволяващ да се извършва наблюдение, видеои аудиозапис на проверяваните лица и ППС,
включително регистрационните им номера;“
в) досегашните т. 1 и 2 стават съответно
т. 2 и 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. проверяващият полицейски служител се
представя, като произнася длъжността, фамилията, структурното звено, повода за спиране,
и уведомява водача, че при проверката се
осъществява видео- и аудиозапис;“
д) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
2. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) При установяване на невръчен електронен фиш на проверяваните лица полицейски служител отпечатва същия чрез мобилно
печатащо устройство и предприема действия
за връчването му. Лицето, на което е връчен
електронен фиш, подписва обратна разписка
(за всеки електронен фиш), удостоверяваща
връчването.
(7) Отказът за получаване на електронен
фиш се удостоверява чрез подпис на свидетел
върху обратната разписка.
(8) След приключване на работното време
полицейските служители предоставят обратните
разписки на служител, извършващ отвода.
(9) Обратните разписки се изпращат на областната дирекция на МВР по местоиздаване
на електронния фиш.“
§ 18. В чл. 74, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „пътен контрол“ запетаята и думите „като предоставя данните
от РСОД или в ежедневен отчет на хартиен
носител в случай на липса или повреждане на
РСОД“ се заличават.
2. В т. 2 думата „изготвените“ се заменя с
„изготвени“.
§ 19. В чл. 75, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
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„1. ежедневна форма на отчет и контрол,
генерирани на електронен носител в АИСПП
(приложение № 11);“.
2. В т. 2 след думите „електронен носител“
се добавя „чрез друг служебен РСОД“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. при работа в съвместни наряди служителят, работещ по контрол на пътното движение,
попълва отчетната форма чрез РСОД съгласно
тази инструкция (приложение № 11), а служителите от „Охранителна полиция“ изготвят
отчетните форми, разпоредени в инструкциите
по направление на дейност. В тези случаи служителят на „Пътна полиция“ се назначава за
старши на наряда в системата АИСПП.“
§ 20. В чл. 76 думите „т. 2 и 3“ се заменят с
„т. 2, 3 и 4“, а изразът „или ежедневния отчет
на хартиен носител за дейността на нарядите“
се заличава.
§ 21. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „т. 2 и 3“ се заменят с
„т. 2, 3 и 4“.
§ 22. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „отличителна табелка по
образец“ се заменят с „карта за индентификация
(приложение № 20)“.
2. В т. 2 запетаята след думите „свидетелството за управление на МПС“, както и думите
„свидетелство за регистрация на служебното
МПС, както“ се заличават.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. работна станция за отдалечен достъп;
8. мобилно печатащо устройство (принтер).“
§ 23. В чл. 88, ал. 4 думите „стационарно
монтирани“ се заличават.
§ 24. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чрез мобилни“ се
добавя „или преносими“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За осъществяване на контрол с мобилни
или преносими АТСС служителят позиционира
служебен автомобил, мотоциклет или техническо средство на подходящо място съобразно
инструкция за експлоатация на производителя,
като насочва уреда в контролираната посока.“
3. В ал. 3 думите „автоматизираното техническо средство или система“ се заменят със
съкращението „АТСС“, а след думите „автоматизирания контрол“ се поставя запетая и
съюзът „и“ се заменя с „като“.
§ 25. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „протокол“ скобите
и думите „приложение № 15“ се заменят със
„съгласно Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за
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условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол
на правилата за движение по пътищата (ДВ,
бр. 36 от 2015 г.)“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При работа с временно разположени
на участък от пътя АТСС за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място
за контрол.“
3. В ал. 7 думите „упойващи и наркотични вещества или техни аналози проверката
и резултатът се отразяват на електронната
подложка в РСОД в протокол (приложение
№ 17)“ се заменят с „наркотични вещества
или техни аналози и резултатът се отразяват
на електронната подложка в РСОД в протокол съгласно Наредба № 1 от 2017 г. за реда
за установяване употребата на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози (ДВ,
бр. 61 от 2017 г.)“.
§ 26. Член 93 се отменя.
§ 27. Член 94 се отменя.
§ 28. В чл. 96 се създават т. 5 и 6:
„5. видеокамера;
6. мобилно печатащо устройство (принтер).“
§ 29. В чл. 97 след думите „получената информация“ се добавя „чрез комуникационните
средства на МВР и АИСПП“.
§ 30. В чл. 98, ал. 2 думите „разследване
и документиране на ПТП или изпращане на
ДОГ“ се заменят с „отработване на ПТП или
изпращане на ДОГ, като тези факти и обстоятелства се регистрират чрез РСОД“.
§ 31. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „нарядът е длъжен
да разследва“ се заменят с „нарядът е длъжен
да изясни обстоятелствата и“.
2. В т. 8 предлогът „в“ се заменя с „чрез“.
§ 32. В чл. 100, т. 11 предлогът „в“ се заменя с „чрез“.
§ 33. В чл. 111, ал. 1 думите „ведомост и
часовия график“ се заменят с „ведомост, часовия график (приложение № 10) и в АИСПП“.
§ 34. В чл. 114 думите „водачи не се отклонява за вземане на отношение, а записва
регистрационния номер на МПС, датата, часа
и вида на нарушението, като изготвя докладна
записка“ се заменят с „участници в движението
предприема действия съгласно дадените му
правомощия“.
§ 35. В приложение № 11 към чл. 75, ал. 2,
т. 1 думите „3. Оценка на ефективността от
извършената дейност“ се заличават.
§ 36. Приложение № 12 към чл. 75, ал. 2,
т. 3 се изменя така:
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„Приложение № 12
към чл. 75, ал. 2, т. 3
СПРАВКА
за резултатите от дейността на „Пътна полиция“ при ОДМВР/СДВР
за периода от …………. до ………....
№

Дейност

1.
1.1.
1.1.1.

Ед. м.

(+/-)

Пред
ходна
година

Пътнотранспортни произшествия общо, от тях:

бр.

– тежки ПТП

бр.

Загинали (в т.ч. допълнително починали през периода)

бр.

1.3.

Ранени

бр.
Издадени протоколи за ПТП общо:

бр.

2.1.

– от тях – посетени на място

бр.

2.2.

– от тях непосетени

бр.

Дейност по контрол на движението по пътищата и административнонаказателна дейност

Ед.
м.

3.

Установени нарушения – общо (сборът от 3.1, 3.2
бр.
и 3.3)

3.1.

Нарушения на водачите (общо от т. 3.1.1 до т. 3.1.17) бр.

3.1.1.

– за скорост общо, от тях:

бр.

3.1.1а.

~ скорост от 31 – 40 км/ч.

бр.

3.1.1б.

~ скорост от 41 – 50 км/ч.

бр.

3.1.1в.

~ скорост над 50 км/ч.

бр.

3.1.2.

– неспазване предимство, знаци и сигнали

бр.

3.1.3.

– отнемане предимство на пешеходец

бр.

3.1.4.

– неправилни маневри

бр.

3.1.5.

– неправилно спиране и паркиране

бр.

3.1.6.

– неправилно движение по пътното платно

бр.

3.1.7.

– концентрация на алкохол в кръвта – до 1,2‰
бр.
общо, от тях:

3.1.7а.

~ над 0,5‰ до 0,8‰ включително

бр.

3.1.7б.

~ над 0,8‰ до 1,2‰ включително

бр.

3.1.8.

– управление на МПС след употреба на наркотични
бр.
вещества или техни аналози

3.1.9.

– неползване на обезопасителен колан или каска бр.

3.1.10.

– ползване на мобилен телефон по време на упбр.
равление на МПС

3.1.11.

– неизпълнение разпореждане на контролен орган бр.

3.1.12.

– управление на технически неизправно МПС

бр.

3.1.13.

– нередовни пътни документи

бр.

3.1.14.

– неправоспособност

бр.

3.1.15.

Настоя
ща година

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени

1.2.
2.

Брой

– без задължителна застраховка „Граж данска бр.
отговорност“ на автомобилистите

Общо
АУАН,
фишове
и електронни
фишове

Съставени
АУАН

фиш

електронен
фиш

От тях
за ПТП
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Дейност по контрол на движението по пътищата и административнонаказателна дейност

Ед.
м.

3.1.16.

– без винетен стикер

бр.

3.1.17.

– други нарушения на водачите

бр.

3.2.

Нарушения на пешеходците

бр.

3.3.

Други нарушения

бр.

4.
4.1.

Общо
АУАН,
фишове
и електронни
фишове

С Т Р. 2 5
Съставени

АУАН

фиш

Издадени заповеди за прилагане на принудителна административна мярка по ЗДвП

електронен
фиш

eд. м.

Временно отнемане на СУМПС общо (сборът от 4.1.1 до 4.1.6), от тях:

бр.

4.1.1.

Чл. 171, т. 1, буква „б“ – временно отнемане на СУМПС на водач, който при
управление на МПС отказва да бъде проверен с техническо средство или с
тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за
химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване.

бр.

4.1.2.

Чл. 171, т. 1, буква „б“ – временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена
с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство.

бр.

4.1.3.

Чл. 171, т. 1, буква „б“ – временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява
МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози, установена
с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест.

бр.

4.1.4.

Чл. 171, т. 1, буква „д“ – временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява МПС с наложено наказание „глоба“, незаплатена в срока за доброволно
заплащане.

Бр.

4.1.5.

Чл. 171, т. 1, буква „е“ – временно отнемане на СУМПС на водач, който управлява МПС без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите.

бр.

4.1.6.

Чл. 171, т. 1, буква „ж“ – временно отнемане на СУМПС на водач, който при
управление на моторно превозно средство навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана
за движение извън населените места.

бр.

4.2.

Временно спиране от движение на ППС общо (сборът от 4.2.1 до 4.2.7), от тях:

бр.

4.2.1.

Чл. 171, т. 2, буква „в“ – временно спиране от движение на ППС на собственик,
който няма задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

бр.

4.2.2. Чл. 171, т. 2, буква „ж“ – временно спиране от движение на ППС, когато не е
заплатена съответната такса, определена в Закона за пътищата, или е залепен
невалиден винетен стикер.

бр.

4.2.3.

Чл. 171, т. 2, буква „и“ – временно спиране от движение на ППС на собственик,
който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5‰ и/или е употребило наркотични вещества
или техни аналози – за срок от един месец.

бр.

4.2.4.

Чл. 171, т. 2, буква „к“ – временно спиране от движение на ППС на собственик,
който управлява МПС с наложено наказание „глоба“, незаплатена в срока за
доброволно заплащане.

бр.

4.2.5

Чл. 171, т. 2, буква „л“ – временно спиране от движение на ППС на собственик,
който при управление на МПС превиши максимално разрешената скорост в
населено място над 50 км/ч.

бр.

4.2.6. Чл. 171, т. 2, буква „м“ – временно спиране от движение на ППС на собственик,
който допуска, организира или предоставя управлението на МПС на лице за
участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено
ползване, или ги ползва за други цели освен в съответствие с тяхното предназначение.

бр.

От тях
за ПТП

ЗППАМ
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ДЪРЖ АВЕН

ВЕСТНИК

Дейност по контрол на движението по пътищата и административнонаказателна дейност

4.2.7.

4.3.

Ед.
м.

Общо
АУАН,
фишове
и електронни
фишове
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Съставени

АУАН

фиш

Чл. 171, т. 2, буква „н“ – временно спиране от движение на ППС на собственик,
който управлява или допуска управлението на моторно превозно средство от
водач в участък от пътната мрежа с въведена временна забрана за движение
извън населените места.

електронен
фиш
бр.

Прекратяване регистрацията на ППС
Чл. 171, т. 2а – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на
собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава
съответното свидетелство за управление и/или е с концентрация на алкохол в
кръвта над 0,5 на хиляда, и/или е употребил наркотични вещества или техни
аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата
на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за
изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане
на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично
лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта
му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на
собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление.

бр.

Образувани преписки по НК и НПК общо (сборът от 5.1 до 5.5), от тях:

бр.

5.1.

Образувани преписки по чл. 343б НК

бр.

5.2.

Образувани преписки по чл. 343в НК

бр.

5.3.

Преписки по чл. 356, ал. 1 НПК (бързи производства)

бр.

5.4.

Преписки по чл. 325, ал. 3 НК – хулиганство с МПС

бр.

5.5.

Преписки по чл. 345 НК – който си служи с регистрационен номер, издаден за
друго МПС, или с табели, неиздадени от съответните органи, и управление на
МПС, което не е регистрирано по надлежния ред

бр.

4.3.1.

5.

6.

Пътен контрол

6.1.

Участие в обезпечаване обществения ред при масови, спортни мероприятия,
митинги, шествия и др.

бр.

6.2.

Пилотиране и съпровождане на официални делегации, съпровождане на специални и извънгабаритни товари, съоръжения, конвой с хуманитарна помощ и др.

бр.

6.3.

Участие в специализирани полицейски операции по безопасност на движението
по пътищата

бр.

6.4.

Проведени СПО по метода „Широкообхватен контрол“

бр.

7.

От тях
за ПТП

Дейност по организация на движението и превенция

7.1.

Участия в комисии, съвети, работни групи, семинари, конференции и др.

бр.

7.2.

Съгласувани проекти и заповеди за временна организация на движението

бр.

7.3.

Съгласувани разрешения за движение на извънгабаритни товари

бр.

7.4.

Направени писмени предписания

бр.

7.5.

Проведени превантивни беседи по безопасност на движението по пътищата с
деца, ученици, учители и родители

бр.

7.6.

Изнесени уроци в рамките на програмата „Детско полицейско управление“

бр.

7.7.

Участия в превантивни мероприятия с партньори

бр.

7.8.

Дадени интервюта за медии

бр.

“

БРОЙ 10 4

ДЪРЖ АВЕН

§ 37. В приложение № 14 към чл. 78, т. 4
думите „друго упойващо вещество“ се заменят
с „наркотични вещества или техни аналози“.
§ 38. Приложение № 15 към чл. 91, ал. 1
се отменя.
§ 39. В приложение № 16 към чл. 91, ал. 6
думите „Регистрирани нарушения на употреба
на алкохол“ се заменят с „Регистрирани нарушения за управление на МПС след употреба
на алкохол“.
§ 40. Приложение № 17 към чл. 91, ал. 7
се отменя.
§ 41. В приложение № 18 към чл. 91, ал. 7
думите „тестове/системи за установяване на
наличието на наркотични, упойващи вещества
или техните аналози“ се заменят с „тестове за
установяване употребата на наркотични вещества или техните аналози“.
§ 42. Създава се приложение № 20 към
чл. 78, т. 1:
„Приложение № 20
към чл. 78, т. 1
Карта за идентификация
(Място за
снимка)

ПЪТЕН КОНТРОЛ
TRAFFIC CONTROL
24-0001
KONSTANTINOV
КОНСТАНТИНОВ

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Картата за идентификация е с размери 9,5 см
широчина и 5,5 см височина.
Снимката на полицейския служител се разполага от лявата страна и е с размери 2,4 х 2,9 см.
Картата за идентификация съдържа следните
задължителни реквизити:
– надпис „Пътен контрол“ (на български и
английски език);
– индивидуалния номер, съдържащ информация за ОД на МВР (СДВР);
– фамилията на служителя (изписана на кирилица и латиница).“

§ 43. Навсякъде в инструкцията думите
„наркотични или упойващи вещества“, „упойващи и наркотични вещества или техни аналози“, „наркотично или упойващо вещество“,
„наркотично или друго упойващо вещество“
се заменят с „наркотични вещества или техни
аналози“.
Заключителна разпоредба
§ 44. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
9775

С ЪД ЪРЖ А Н И Е
и
С П РА ВОЧ Н И К
з а 2 017 г.

С Т Р. 3 0
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СЪДЪРЖАНИЕ

За

на актовете, обнародвани в официалния раздел
на „Държавен вестник“ през 2017 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
За
ЗАКОНИ
За
За
За
За

За

За

За
За
За
За
За
За
За
За

За
За
За
За
За

допълнение на Кодекса за застраховането (№ 15)
изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (№ 16)
изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (№ 17)
ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването
на Меж ду народната инвестиционна
банка и на нейния устав (№ 18)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
разбирателство относно изпълнението
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014 – 2021 между Република България
и Исландия, Княжество Лихтенщайн и
Кралство Норвегия (№ 19)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
разбирателство относно изпълнението
на Норвежкия финансов механизъм
2014 – 2021 между Република България
и Кралство Норвегия (№ 20)
изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (№ 37)
изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (№ 38)
изменение и допълнение на Закона
за ак цизи те и данъчни те ск ла дове
(№ 39)
изменение и допълнение на Закона за
пътищата (№ 63)
изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (№ 65)
изменение и допълнение на Закона за
правната помощ (№ 67)
изменение и допълнение на Законa за
изпълнение на наказанията и задържането под стража (№ 68)
изменение и допълнение на Закона за
достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия (№ 69)
изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (№ 70)
изменение и допълнение на Закона за
държавната собственост (№ 71)
изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (№ 72)
допълнение на Гражданския процесуален кодекс (№ 73)
допълнение на Закона за регион алното
развитие (№ 74)

За
8

За

8
8

За

8

За
8

За
За

8

За

9
9
9

За

11
12
13

За

13

За
13
13
За
13
13
13
13
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ратифициране на Споразумението за
обезщетяване между правителството
на Реп ублика Бъ лгари я и Консор циу м IBER DROL A INGENIER I A Y
CONST RUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV (№ 75)
допълнение на Закона за енергетиката
(№ 132)
изменение на Закона за движението по
пътищата (№ 139)
изменение на Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване
за 2017 г. (№ 140)
ратифициране на Рамково споразумение
за заем между Банката за развитие на
Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на
проекти, изпълнявани със средства от
ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове за програмния
период 2014 – 2020 г. (№ 145)
изменение на Закона за Българската
агенция по безопасност на храните
(№ 147)
изменение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (№ 148)
допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (№ 151)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
между администрацията на Министерския съвет на Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие (№ 152)
ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното
Главно Командване на Обединените
Въоръжени Сили в Европа и Щаба на
Върховния съюзен главнокомандващ по
трансформацията за допълнение към
Парижкия протокол (№ 153)
ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България
и правителството на Република Куба
за взаимно безвъзмездно предоставяне
за ползване на имоти за нуждите на
дипломатическите представителства
на двете страни (№ 154)
ратифициране на Спогодбата между
правителството на Република България
и правителството на Социалистическа
република Виетнам за недвижимите
имоти на дипломатическите представителства на двете страни (№ 155)
ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на
Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания,
министъра на отбраната на Френската
република, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република
Германия, Министерството на отбраната
на Унгария, Министерството на отбра-

13
51
54
54

56
58
58
58

60

60

60

60
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За
За
За
За
За
За
За
За
За

За
За
За
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ната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на отбраната на
Кралство Нидерландия, Министерството
на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република
Словения, министъра на отбраната на
Кралство Испания, Правителството на
Кралство Швеция, Министерството на
националната отбрана на Република
Турция, Министерството на отбраната на
Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия относно Центъра
за координаци я на п ри дви ж ването
„Европа“ (№ 156)
изменение и допълнение на Закона за
военните паметници (№ 160)
изменение и допълнение на Закона
за публичното предлагане на ценни
книжа (№ 161)
изменение и допълнение на Данъчноосиг у ри телни я п роцесуа лен кодекс
(№ 163)
изменение и допълнение на Закона за
Българската банка за развитие (№ 164)
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 165)
изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (№ 170)
изменение на Закона за радиото и телевизията (№ 187)
ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България
и Кралство Мароко (№ 188)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
изпълнение на Програма за транс
гранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ –
ИПП България – Сърбия ССI
2014ТС16I5СВ007 между правителството
на Република България и правителството на Република Сърбия (№ 189)
изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (№ 191)
изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (№ 192)
ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на
националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република
Албания, Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада,
министъра на отбраната на Френската
република, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република
Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция,
министъра на националната отбрана на
Република Полша, Министерството на
отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана
на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия,
Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върхов-

За
За
60

За

62
За
62
63

За
За

63
63
65
75

За
За
За
За

75

За
За
За

75

За

76
77

За
За

За
За
За
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ното главно командване на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа
(SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав,
финансирането, административното
ръководство и поддръжката на Щаба
на Многонационална дивизия „Югоизток“ (HQ MND-SE) (№ 194)
изменение и допълнение на Закона за
специалните разузнавателни средства
(№ 204)
изменение и допълнение на Закона за
електронния документ и електронния
подпис (№ 202)
изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България (№ 207)
изменение и допълнение на Закона за
администрацията (№ 208)
държавните помощи (№ 210)
изменение и допълнение на Закона за
управление на средствата от Европейските структу рни и инвестиционни
фондове (№ 211)
изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (№ 217)
изменение и допълнение на Закона за
местните данъци и такси (№ 220)
изменен ие на За кона за п ът ищата
(№ 224)
изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (№ 225)
изменение и допълнение на Закона за
гражданската регистрация (№ 227)
изменение и допълнение на Закона за
публичните финанси (№ 228)
изменение и допълнение на Закона за
интеграция на хората с увреждания
(№ 229)
изменение и допълнение на Данъчноосиг у ри телни я п роцесуа лен кодекс
(№ 231)
изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (№ 232)
ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно
командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE)
относно осигуряването на поддръжка
от страната-домакин на дейности на
съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен
на готовност (VJTF) (№ 233)
изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (№ 235)
изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване (№ 236)
ратифициране на Споразумението за
асоцииране между Европейския съюз
и неговите държави членки, от една
страна, и Централна Америка, от друга
страна (№ 238)
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изменение и допълнение на Закона за
Комисията за финансов надзор (№ 239)
концесиите (№ 240)
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 242)
изменение и допълнение на Закона
за Министерст вото на вът решни те
работи (№ 243)
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на заетостта (№ 244)
изменение и допълнение на Закона за
здравословни и безопасни условия на
труд (№ 245)
ратифициране на Споразумението за
учредяване и Устав на Организацията за
европейско публично право (№ 246)
изменение и допълнение на Закона
за кредитните институции (№ 247)
бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2018 г. (№ 251)
държавния бюджет на Републ ика България за 2018 г. (№ 252)
изменение и допълнение на Закона за
лечебните заведения (№ 253)
изменение и допълнение на Закона за
изпълнение на Регламент на Съвета
(ЕО) № 1236/2005 относно търговията с
някои стоки, които биха могли да бъдат
използвани с цел прилагане на смъртно
наказание, изтезания или други форми
на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание (№ 254)
изменение и допълнение на Наказателния кодекс (№ 255)
изменение и допълнение на Закона
за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба (№ 256)
изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (№ 257)
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (№ 258)
изменение на Закона за народните читалища (№ 262)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 263)
изменение и допълнение на Закона
за безопасно използване на ядрената
енергия (№ 264)
ратифициране на Споразумението за
предоставяне на консултантски услуги
между Агенцията по обществени поръчки на Републ ика България и Международната банка за възстановяване
и развитие (№ 261)
изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса
за 2018 г. (№ 265)
допълнение на Закона за ограничаване
на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност (№ 268)
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РЕШЕНИЯ
За

приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
в областта на електронните съобщения
за 2015 г.
За приемане на Годишния доклад на Ко
мисията за регулиране на съобщенията в
областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги
за 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 2015 г. – 20 юли 2016 г.
По Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията
за 2014 г.
По Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията
за 2015 г.
За определяне на нов срок за извършване
одит за съответствие на изпълнението
на Плана за действие към Визията за
деинстит у циона лизаци я за периода
2009 – 2015 г., възложен на Сметната
палата с Решение на Народното събрание
За подкрепа на продължав ане на изпълнението на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията
на Министерския съвет на Република
България за увеличаване на финансовия
ресурс на 2 млрд. лв.
За приемане на процедурни правила за
избиране на председател на Четиридесет
и четвъртото Народно събрание
За избиране на председател на Четиридесет
и четвъртото Народно събрание
За приемане на процедурни правила за
избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и четвъртото Народно
събрание
За избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и четвъртото Народно
събрание
За избиране на временни секр етари на
Четиридесет и четвъртото Народно
събрание
По прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
За избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за
организацията и дейността на Народното събрание
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За създаване на Временна комисия за
проучване на случаите на неизплатени
заплати
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създаване на Временна комисия за установяване на потенциално опасните и
конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините
за тяхното възникване и последиците
за здравето на гражданите
избиране на министър-председател на
Република България
приемане на структура на Министерския
съвет на Република България
избиране на Министерски съвет на
Републ ика България
прекратяване пълномощията на народен
представител
прекратяване пълномощията на народен
представител
прекратяване пълномощията на народен
представител
прекратяване пълномощията на народен
представител
прекратяване пълномощията на народен
представител
прекратяване пълномощията на народен
представител
създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор на Република
България, за даване на разрешение за
възбу ж дане и провеж дане (продължаване) на наказателно преследване
срещу Веселин Найденов Марешки,
народен представител в 44-то Народно
събрание
освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
избиране на Комисия по бюджет и
финанси
избиране на Комисия по правни въпроси
избиране на Комисия по икономическа
политика и туризъм
избиране на Комисия по енергетика
избиране на Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно
самоуправление
избиране на Комисия по външна политика
избиране на Комисия по отбрана
избиране на Комисия по вътрешна
сигурност и обществен ред
избиране на Комисия по земеделието
и храните
избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
избиране на Комисия по образованието
и науката
избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
избиране на Комисия по здравеопазването
избиране на Комисия по околната среда
и водите
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избиране на Комисия по транспорт,
информационни технологии и съобщения
избиране на Комисия по културата и
медиите
избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации
и жалбите на гражданите
избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека
избиране на Комисия за борба с кору пци ята, конфликт на интереси и
парламентарна етика
избиране на Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските
фондове
избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по
Закона за електронните съобщения
избиране на Комисия по политиките
за българите в чужбина
избиране на Комисия за наблюдение на
приходните агенции и борба със сивата
икономика и контрабандата
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарното
измерение на Централноевропейската
инициатива
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съюза за Средиземноморието
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на НАТО
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество
в Югоизточна Европа
избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската
държава и нацията
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По Отчета за дейността на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за периода 1 януари 2016 г. –
31 декември 2016 г.
По Год и ш н и я док ла д за дей нос т та на
Българската академия на науките за
2015 г.
По Год и ш н и я док ла д за дей нос т та на
Българската академия на науките за
2016 г.
Във връзка с доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество през 2016 г.
За утвърждаване на Вътр ешни правила
за организацията и 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 прекратяване пълномощията на народен
представител
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на
кандидатите и за избор на членове за
съдийската и за прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата на
Народното събрание
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 2016 г.
По Доклад за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране за
2016 г.
По искане за предсрочно освобождаване
на Димитър Борисов Главчев от поста
председател на Народното събрание
За приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните
изследвани я в Република Българи я
2017 – 2030 г.
По Доклада за дейността на омбудсмана
на Република България през 2016 г.
За приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за
дейността є през 2016 г.
Във връзка с разискванията по питането
на народните представители Корнелия
Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов
към министъра на регионалното развитие и благоу стройството Николай
Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за изпълнението на
Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради
Във връзка с разискванията по питането на
народния представител Георги Йорданов
към министъра на здравеопазването
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Николай Петров относно стратегия за
развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България
промяна в състава на Комисията по
земеделието и храните
попълване състава на Комисията по
труда, социалната и демографската
политика
попълване състава на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред
попълване състава на Комисията за
борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Отчета за дейността на Комисията за
защита от дискриминация за 2016 г.
връзка с Годишния докл ад за дейността
на Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
за 2016 г.
Отчета за осъществяване на процеса на
приватизация и следприватизационен
контрол за периода 1 януари – 30 юни
2016 г.
Отчета за осъществяване на процеса
на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари –
31 декември 2016 г.
определяне на Комисия за одитиране
на годишните финансови отчети на
Сметната палата за 2015 и 2016 г.
удължаване срока на дейс твие на Временната комисия за установяване на
потенциално опасните и конкретни
случаи на радиоактивно замърсяване
на питейни води на територията на
Република България, причините за
тяхното възникване и последиците за
здравето на гражданите
Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията
за 2016 г.
попълване състава на Комисията по
земеделието и храните
промяна в състава на Комисията по
икономическа политика и туризъм
попълване състава на Временната комисия за установяване на потенциално
опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води
на територията на Република България,
причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагането на
кандидат за заместник-председател,
ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат
за заместник-председател, ръководещ
у правление „Осиг у рителен надзор“,
на Комиси ята за финансов надзор,
представяне и публично оповестяване
на документите и изслушването на
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кандидатите в Комисията по бюджет и
финанси, както и процедурата за избор
от Народното събрание
създаване на Временна комисия за
проучване изпълнението на процедурата
по избор на нов тип боен самолет
промяна в ръководството на Комисията
по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства
при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на
българското председателство на Съвета
на Европейския съюз
връзка с разискванията по питането
на народните представители Михаил
Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков
към министъра на труда и социалната
политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на
хората с увреждания и конкретните
действия, свързани с тях
връзка с разискванията по питането
на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра
на енергетиката Теменужка Петкова
относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност
на България
предсрочно прекратяване мандата на
управителя на Националната здравноосигурителна каса
приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване
на документите и изслушването на
кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
Административен мониторингов доклад
за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012 – 2020)
Доклада за дейността на Временната
комисия за проучване на случаите на
неизплатени заплати
От чета за дейност та на Съвета за
електронни медии за периода 1 януари
2016 г. – 30 юни 2016 г.
От чета за дейност та на Съвета за
електронни медии за периода 1 юли
2016 г. – 31 декември 2016 г.
приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за председател, заместникпредседател и членове на Комисията за
защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по вероизповеданията и
правата на човека, както и процедурата
за избор от Народното събрание
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Във връзка с разискванията по питането на
народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Репуб
лика България Бойко Борисов относно
Бяла книга за развитието на Европа,
предложена от г-н Юнкер – председател
на Европейската комисия
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на кандидати за управител 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 прекратяване пълномощията на народен
представител
По Доклада за дейността на Временната
комисия за установяване на факти и
обстоятелства при разходване на средства, предоставени целево на НДК за
подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
За избиране на управител на Националната
здравноосигурителна каса
За избиране на председател и член на Комисията за защита от дискриминация
За избиране на заместник-председател и
член на Комисията за защита от дискриминация
За избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
За избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
За избиране на член на Комисията за защита от дискриминация
За приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.
Във връзка с разискванията по питането
на народните представители Илиян
Тимчев, Георги Йорданов и Валентина
Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно
изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и
цялостна стратегия за развитието на
спешната медицинска помощ
За приемане на Годишния отчет за дейно с т т а на На ц иона л нат а зд ра вно осигурителна каса за 2016 г.
За промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
За промяна в състава на Комисията по
икономическа политика и туризъм
За попълване състава на Комисията по
земеделието и храните
За избиране на управител на Националния
осигурителен институт
За приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагането на
кандидат за заместник-председател,
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ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат
за заместник-председател, ръководещ
у правление „Осиг у рителен надзор“,
на Комиси ята 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
приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за генерален директор на
Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване
на документите и изслушването на
кандидатите в Комисията по културата
и медиите, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
избор за член за прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата на
Народното събрание
избор за член за прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата на
Народното събрание
избор за член за съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание
избор за член за прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата на
Народното събрание
избор за член за съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание
избор за член за прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата на
Народното събрание
избор за член за съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание
избор за член за прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата на
Народното събрание
избор за член за съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание
избор за член за съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание
избор за член за съдийската колегия
на Висшия съдебен съвет от квотата
на Народното събрание
промяна в състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
попълване състава на Комисията по
околната среда и водите
приемане на процедурни правила за
условията и реда за предлагане на
кандидати за председател, заместникпредседател, секретар и членове на
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна
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сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, представянето и публичното оповестяване
на документите и изслушването на
кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както
и процедурата за избор от Народното
събрание
Във връзка с разискванията по питането
на народните представители Светла
Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите
Румен Порожанов относно политиката
на Министерството на земеделието,
храните и горите за създаване на ред
в поземлените отношения
По Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово
унищожение към министъра на икономиката за 2016 г.
За приемане на Доклада за състоянието
на отбраната и въоръжените сили на
Република България през 2016 г.
За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
за 2016 г. – „Анализ на пощенските
услуги“
За приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията
за 2016 г.
За прекратяване на пълномощи ята на
народен представител
За прекратяване на процедурата за избор
на председател, заместник-председател,
секретар и членове 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 Доклада за дейността на Временната
комисия за проучване изпълнението на
процедурата по избор на нов тип боен
самолет
За приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на
Република България през 2016 г.
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За избиране на заместник-председатели на
Комисията за финансов надзор
За попълване състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
За попълване състава и ръководството на
Комисията по бюджет и финанси
За промяна в състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
За избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
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По Доклада за изпълнението на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г.
от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
По Доклада на Временната комисия за
установяване на потенциално опасните
и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на
територията на Република България,
причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
За попълване състава на Комисията по
отбрана
За попълване състава на Комисията по
политиките за българите в чужбина
За попълване състава и ръководството
на Комисията за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна
етика
За промяна в състава на Комисията по
транспорт, информационни технологии
и съобщения
За промяна в състава на Комисията по
културата и медиите
За попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
За попълване състава на пост оянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за
сътрудничество в Югоизточна Европа
За Решение за промяна в състава на Комисията по правни въпроси
За промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
По Отчета за осъществяване на процеса на
приватизация и следприватизационен
контрол за периода 1 януари – 30 юни
2017 г.
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За промяна в състава на Комисията по
взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
За промяна в състава на Комисията по
икономическа политика и туризъм
За приемане на процедурни правила за
избиране на председател на Четиридесет
и четвъртото Народно събрание
За избиране на председател на Четиридесет
и четвъртото Народно събрание
Във връзка с разискванията по питането на
народния представител Георги Гьоков
към заместник министър-председателя
по икономическата и демографската
политика Валери Симеонов относно
политика за решаване на демографските
проблеми на страната
За избиране на заместник-председател на
Четиридесет и четвъртото Народно
събрание
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87
87
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87
87
89

91
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91

91

промяна в състава на Комисията по
земеделието и храните
За промяна в състава на Комисията по
бюджет и финанси
За промяна в състава на Комисията по
външна политика
За промяна в състава на Комисията по
труда, социалната и демографската
политика
За промяна в състава на Комисията по
регионална политика, благоустройство
и местно самоуправление
За промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
За попълване състава на Комисията по
здравеопазването
За предприемане необходимите действия
за приключване на Дело COMP/В1/
АТ.39849 – БЕХ Газ
За приемане на Позиция на Народното
събрание по проекта на Програма на
Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз
(1 януари – 30 юни 2018 г.)
За приемане на Доклад на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената
дейност през 2016 г.
Във връзка с разискванията по питането на
народния представител Румен Гeчeв към
министъра на финансите Владислав
Горанов относно държавния дълг
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За промяна в състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
За промяна в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание
в Интерпарламентарния съюз
За
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ПРАВИЛНИЦИ
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организацията и дейността на Народното
събрание

35

ДЕКЛАРАЦИИ
На Народното събрание на Реп ублика
България
Относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и
Република Македония

36

62

93

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗИ
94
94

А.
За

За насрочване избори за членове на Европейския парламент, за Народно събрание
и за органи на местно самоуправление
насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (№ 59)
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На частичен избор за кмет на кметство
Гара Орешец, община Димово, област
Видин, на 30 април 2017 г. (№ 76)
На частичен избор за кмет на кметство
Люляково, община Кърджали, област
Кърджали, на 30 април 2017 г. (№ 77)
На частичен избор за кмет на кметство
Гецово, община Разград, област Разград, на 30 април 2017 г. (№ 90)
На частичен избор за кмет на кметство
Лозенец, община Царево, област Бургас,
на 30 април 2017 г. (№ 91)
На частичен избор за кмет на кметство
Козаревец, община Лясковец, област
Велико Търново, на 30 април 2017 г.
(№ 99)
На частичен избор за кмет на кметство
Бошуля, община Септември, област
Пазарджик, на 2 юли 2017 г. (№ 104)
На частичен избор за кмет на кметство
Тръстеник, община Иваново, област
Русе, на 2 юли 2017 г. (№ 106)
На частичен избор за кмет на община
Антоново, област Търговище, на 2 юли
2017 г. (№ 109)
На частичен избор за кмет на кметство
Ябълково, община Димитровград, област Хасково, на 2 юли 2017 г. (№ 113)
На частичен избор за кмет на кметство
Цани Гинчево, община Никола Козлево,
област Шумен, на 8 октомври 2017 г.
(№ 128)
На частичен избор за кмет на община
Вълчи дол, област Варна, на 8 октомври
2017 г. (№ 129)
На частичен избор за кмет на община Трън,
област Перник, на 8 октомври 2017 г.
(№ 134)
На частичен избор за кмет на кметство
Чукарка, община Айтос, област Бургас,
на 8 октомври 2017 г. (№ 135)
На частичен избор за кмет на кметство
Скалак, община Руен, област Бургас,
на 8 октомври 2017 г. (№ 146)
На частичен избор за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца,
на 8 октомври 2017 г. (№ 162)
На частичен избор за кмет на кметство
Сухаче, община Червен бряг, област
Плевен, на 8 октомври 2017 г. (№ 176)
На частичен избор за кмет на кметство
Ракево, община Криводол, област Враца,
на 8 октомври 2017 г. (№ 177)
На частичен избор за кмет на кметство
Попович, община Бяла, област Варна,
на 8 октомври 2017 г. (№ 178)
На частичен избор за кмет на кметство
Генерал Киселово, община Вълчи дол,
област Варна, на 8 октомври 2017 г.
(№ 179)
На частичен избор за кмет на кметство
Звиница, община Кърджали, област
Кърд ж а л и, на 18 февруари 2018 г.
(№ 199)
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На частичен избор за кмет на кметство
С ред и ще, общ и на К а й нард ж а, об ласт Силистра, на 18 февруари 2018 г.
(№ 201)
84
На частичен избор за кмет на кметство
Брест, община Гулянци, област Плевен,
на 18 февруари 2018 г. (№ 212)
86
На частичен избор за кмет на кметство
Любенец, община Нова Загора, област Сливен, на 18 февруари 2018 г.
(№ 230)
91
На частичен избор за кмет на кметство
Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, на 18 февруари 2018 г.
(№ 234)
93
На частичен избор за кмет на кметство
Енчец, община Кърджали, област Кърджали, на 18 февруари 2018 г. (№ 248)
99
На частичен избор за кмет на кметство
Градешница, община Криводол, област
Враца, на 18 февруари 2018 г. (№ 260) 102
На частичен избор за кмет на кметство
Кестеново, община Омуртаг, област
Търговище, на 18 февруари 2018 г.
(№ 267)
104
Б. За назначаване и освобождаване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни
представители на Република България при международни организации
За на знача ва не на Мари я Нед я л кова
Донска за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Куба със седалище в гр. Хавана
(№ 434)
1
За назначаване на Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Никарагуа със
седалище в гр. Мексико (№ 435)
1
За на знача ва не на А н д рей Д и м и т ров
Техов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България в
Република Аржентина, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Многонационалната държава Боливия със седалище в гр. Буенос
Айрес (№ 436)
1
За на знача ва не на А н д рей Д и м и т ров
Техов – извън реден и п ъ л ном ощен
посланик на Република България в
Република Аржентина, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Източна републ ика Уругвай със седалище в гр. Буенос Айрес
(№ 437)
1
За назначаване на Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Хондурас със
седалище в гр. Мексико (№ 2)
7
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освобож даване на Костадин Ташев
Коджабашев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Княжество Андора със седалище в гр. Мадрид, Кралство Испания
(№ 14)
освобождаване на Петър Стефанов Константинов от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Екваториална
Гвинея (№ 40)
освобождаване на Веселин Филипов
Филев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Бенин (№ 41)
назначаване на Валентин Петров Модев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Коста Рика със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати (№ 86)
назначаване на Валентин Петров Модев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Гватемала със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати (№ 87)
назначаване на Валентин Петров Модев
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Ел
Салвадор със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати (№ 89)
назначаване на Иван Илиев Кондов за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Княжество
Андора със седалище в гр. Мадрид,
Кралство Испания (№ 93)
на знача ва не на А н д рей Д и м и т ров
Техов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България в
Република Аржентина, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Чили със седалище в гр. Буенос Айрес, Република
Аржентина (№ 125)
назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Федерална република Нигерия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Бенин
със седалище в Абуджа, Федерална
република Нигерия (№ 126)
назначаване на Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
Българи я в Република Панама със
седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати (№ 127)
назначаване на полковник Васил Георгиев Събински на длъжността директор на дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ във Военния
секретариат на Европейския съюз в
Брюксел, Белгия, считано от 1 август
2017 г. (№ 142)
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назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Федерална република Нигерия, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Гана
със седалище в Абуджа, Федерална
република Нигерия (№ 158)
За назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България във
Федерална република Нигерия, и за
извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република
Екваториална Гвинея със седалище в
Абуджа, Федерална република Нигерия
(№ 180)
За на знача ва не на А н д рей Д и м и т ров
Техов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Република България в
Република Аржентина, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Парагвай със
седалище в гр. Буенос Айрес, Република
Аржентина (№ 190)
За назначаване на Богдан Любомиров
Коларов за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Обединените арабски емирства със
седалище в Абу Даби (№ 234)
В. За назначаване и освобождаване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
За освобождаване на генерал Константин
Веселинов Попов от длъжността началник на отбраната и от военна служба
(№ 4)
За назначаване на вицеадмирал Емил Василев Ефтимов за временно изпълняващ
задълженията на вакантната длъжност
началник на отбраната до назначаването
на титуляр на длъжността, но за срок,
не по-дълъг от една година (№ 13)
За освобождаване на флотилен адмирал
Никола Стоянов Каранов от длъжността
заместник-командир на Военноморските сили и от военна служба, считано
от 23 февруари 2017 г. (№ 80)
За прек ратяване на правомощи ята на
главния секретар на Министерството
на вътрешните работи главен комисар
Георги Димов Костов и освобождаването му от длъжност (№ 92)
За освобождаване на генерал-майор Андрей
Илиев Боцев от длъжността командир
на Сухопътните войски и за назначаването му на длъжността началник на
отбраната (№ 98)
На назначаване на бригаден генерал Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ задълженията на вакантната
длъжност командир на Сухопътните
войски до назначаването на титуляр
на длъжността (№ 100)
За освобождаване на бригаден генерал
Михаил Димитров Попов от длъжността
заместник-командир на Сухопътните
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войски и назначаването му на длъжността командир на Сухопътните войски
(№ 110)
34
освобождаване на бригаден генерал
Валери Константинов Цолов от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски и назначаването му на
длъжността заместник-командир на
Сухопътните войски (№ 112)
34
освобождаване на генер ал-майор Николай Кирилов Петров от длъжността
„Началник на Военномедицинската академия“ и от военна служба (№ 117)
36
назначаване на полковн ик Венцислав
Методиев Мутафчийски за временно
изпълняващ задълженията на вакантната длъжност „Началник на Военномедицинската академия и главен лекар
на въоръжените сили на Републ ика
България“ (№ 118)
36
назначаване на Младен Найденов Маринов за главен секретар на Министерството на вътрешните работи (№ 121)
38
освобождаване на бригаден генерал
Калин Савов Кузманов от длъжността
директор на дирекция „Стратегическо
планиране“ в Министерството на отбраната и от военна служба, считано
от 19 август 2017 г. (№ 136)
54
назначаване на полковник Красимир
Маринов Кънев на длъжността директор
на дирекция „Стратегическо планиране“
в Министерството на отбраната, считано
от 19 август 2017 г. (№ 137)
54
назначаване на полковник Николай
Вичев Караиванов на длъжността началник на Щаба на Сухопътните войски
(№ 138)
54
назначаване на Петър Илиянов Кичашки за член на Комисията за защита
от дискриминация (№ 171)
65
назначаване на Наско Руменов Атанасов за член на Комисията за защита от
дискриминация (№ 172)
65
назначаване на София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от
дискриминация (№ 173)
65
назначаване на Владимира Владимирова Стоименова-Делийска за член на
Комисията за защита от дискриминация
(№ 174)
65
назначаване на Цветан Петров Китов
за председател на Държавна агенция
„Технически операции“, считано от
23 октомври 2017 г. (№ 209)
85
назначаване на Георги Златев Чолаков
за председател на Върховния административен съд на Република България
(№ 216)
86
назначаване на Мария Недялкова Донска – извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Република
Куба, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Доминиканската република със седалище в
гр. Хавана, Република Куба (№ 259)
102
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Г.
За награждаване с ордени и медали
На генерал Константин Веселинов Попов
с орден „Стара планина“ първа степен
с мечове (№ 454)
На бригаден генерал Боян Наков Ставрев с
орден „За военна заслуга“ първа степен
(№ 455)
Посмъртно на Никола Димитр ов Петков с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 456)
Посмъртно на д-р Петър Антонов Дертлиев
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 457)
На г-н Абдоллах Ноурузи – извънреден и
пълномощен посланик на Ислямска република Иран в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 11)
На г-жа Малгожата Садурска – началник
на Канц еларията на президента на
Републ ика Полша, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 94)
На г-н Кшищоф Шчерски – съветник на
президента на Република Полша по
външнополитическите въпроси, с орден „Мад арски конник“ първа степен
(№ 95)
На Мария Вердова Гигова с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 108)
На монсеньор Жозе Авелино Бетанкур – директор на Протокола на Светия престол,
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 115)
На Н.Пр. г-н Камило Дзуколи – извънреден
и пълномощен посланик на Суверенния
военен хоспиталиерен орден на Свети
Йоан от Йерусалим, Родос и Малта в
Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 124)
На г-н Жак-Люк Мартинез – генерален
директор на музей „Лувър“ в Париж, с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 130)
На г-н А лександр Баралис – ку ратор в
музей „Лувър“ в Париж, с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 131)
Посмъртно на проф. Янко Борисов Димитриев с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен (№ 133)
На г-н Ян Хоростковски – почетен консул
на Република България в гр. Вроцл ав,
Републ ика Полша, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 144)
На г-н Томас ван Орсхот – извънреден и
пълномощен посланик на Кралство
Нидерландия в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 149)
На г-н Детлеф Лингеман – извънреден и
пълномощен посланик на Федерална
републ ика Германия в Република България, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 159)
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На г-жа Сотирула Хараламбус – заместникпредс едател на Панкипърската федерация на труда и бивш министър на
труда и социалното осигуряване на
Република Кипър, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 167)
65
На г-н Юрий Иванович Седих, президент
на Дружество „Украйна – България“, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 168)
65
На г-н Кристиан Кьонигсфелдт – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Дания в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 169)
65
На г-н Луиш Фераш – извънреден и пълномощен посланик на Португалската
република в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 181)
71
На г-н Мариан Якубоци – извънреден и
пълномощен посланик на Словашката
републ ика в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 183)
72
На г-н Валерий Гергиев – художествен ръководител и директор на Мариинс кия
театър на Санкт Петербург, Руската
федерация, с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен (№ 185)
76
На г-н Миломир Михалиевич – извънреден
и пълномощен посланик на Черна гора в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 186)
76
На акад емик Иван Николов Юхновски
с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 213)
86
На проф. Владко Тодоров Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 219)
88
На проф. Анна Манолова Недялкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 221)
89
На доц. Тодор Ангелов Тодоров с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 222)
89
На проф. Крум Сотиров Кацаров с орден
„Стара планина“ втора степен (№ 249) 101
Д. За удостояване офицери с висши военни
звания
На полковник Иван Кирилов Ортомаров
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 453)
3
На комодор Коста Генов Андреев с висше
офицерско звание „флотилен адмирал“
(№ 5)
7
На комодор Боян Кирилов Медникаров
с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“ (№ 6)
7
На комодор Димитър Ангелов Ангелов
с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“ (№ 7)
7
На комодор Никола Стоянов Каранов с
висше офицерско звание „флотилен
адмирал“ (№ 8)
7
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На комодор Мален Стефанов Чубенков
с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“ (№ 9)
На комодор Димитър Василев Йорданов
с висше офицерско звание „флотилен
адмирал“ (№ 10)
На генерал-майор Андрей Илиев Боцев с
висше офицерско звание „генерал-лейтенант“ (№ 98)
На бригаден генерал Михаил Димитров
Попов с висше офицерско звание „генерал-майор“ (№ 110)
На бригаден генера л Данчо Димит ров
Дяков с висше офицерско звание „генерал-майор“ (№ 111)
На полковник Красимир Маринов Кънев
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 19 август 2017 г.
(№ 137)
На полковник Николай Вичев Караиванов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 138)
На полковник Васил Георгиев Събински
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 1 август 2017 г.
(№ 142)
Ж. Други
За изменение на Указ № 85 от 28 февруари
2012 г. за утвърждаване на длъжностите
във Въоръжените сили на Република
България и Националната служба за
охрана, изискващи висши офицерски
звания (№ 1)
За възлагане правомощия на вицепрезидента (№ 43)
За назначаване на служебно правителство
(№ 58)
За разпускане на 43-то Народно събрание
на 27 януари 2017 г. (№ 59)
За определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните
райони за произвеждане на избори за
народни представители на 26 март 2017 г.
(№ 60)
За промяна в Указ № 58 от 24 януари
2017 г. (№ 61)
За определяне на представители на президента на Републиката в Съвета по
сигурността към Министерския съвет
(№ 62)
Поправка
За п р ом я н а в Ук а з № 58 о т 2 4 я н уари 2017 г. (№ 64)
За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за концесиите,
приет от 43-то Народно събрание на 24
януари 2017 г., и мотивите към указа
(№ 66)
За свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и четвърто
Народно събрание на 19 април 2017 г.
от 10,00 ч. (№ 105)
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възлагане на кандидата за министърпредседател Бойко Методиев Борисов
да състави правителство (№ 114)
предлагане на Четиридесет и четвъртото Народно събрание да избере Бойко
Методиев Борисов за министър-председател на Република България (№ 119)
изменение и допълнение на Указ № 85
от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване
на длъжностите във Въоръжените сили
на Република България и Националната
служба за охрана, изискващи висши
офицерски звания (№ 141)
определяне за представители на президента на Републиката в Съвета по
сигурността към Министерския съвет
и отменяне на Указ № 62 от 25 януари
2017 г. на президента на Републиката
(№ 166)
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение
и допълнение на Закона за опазване на
околната среда, приет от 44-то Народно
събрание на 27 юли 2017 г., и мотивите
към указа (№ 175)
връщане на Висши я съдебен съвет
предложението за назначаване на Георги Златев Чолаков за председател
на Върховния административен съд за
повторно предложение (№ 197)
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение
и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание
на 27 септември 2017 г., и мотивите към
указа (№ 198)
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна
каса за 2018 г., приет от 44-то Народно
събрание на 29 ноемв ри 2017 г., и мотивите към указа (№ 250)
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90
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377 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
378 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2016 г.
379 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.
380 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.
381 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2016 г.
382 За приемане на Наредба за условията
и реда за командироване и изпращане
на работници и служители в рамките
на предоставяне на услуги
383 За приемане на Тарифа за таксите за
водовземане, за ползване на воден обект
и за замърсяване
384 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
1
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.
2
За приемане на Наредба за специфичните
изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от
човека
3
За приемане на Наредба за общите
изиск ва н и я к ъм и нформа ц ион н и т е
системи, регистрите и електронните
административни услуги
4
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2017 г.
5
За за к ри ва не на Дома за мед и ко социални грижи за деца „Света София“ – София
6
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г. за авансово финансиране на
доизг ра ж дането на автомагист ра ла
„Хемус“
7
За изменение и допълнение на Наредбата за придобиване и отнемане
от сдруженията за напояване правото
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на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и
обслужващата техника на територията
на сдружението, приета с Постановление № 39 на Министерския съвет от
2002 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет
от 2013 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 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 на Постановление № 188
на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2010 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Минист ерството на
земеделието и храните за 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи
за 2017 г. за подготовка и провеждане на
Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г.
За приемане на Методика за определяне
цената на услугата „Доставяне на вода
за напояване“
За изменение на Наредбата за излезлите
от употреба моторни превозни средства,
приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Постановление № 36 на Министерския
с ъве т о т 20 01 г. за изг ра ж да не на
Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно
положение, военно положение и ли
положение на война (КАС)
За приемане на Наредба за разделно
събиране на биоотпадъци и третиране
на биоразградимите отпадъци
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2017 г.
За определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2017 г.
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За приемане на Наредба за процедурата
за определяне на състава и дейността
на одитните комитети в организациите
от публичния сектор
За одобряване на допълнителен трансфер
за Българската национална телевизия
за 2017 г.
За изменение и допълнение на Наред
бата за условията и реда за уведомяване
на Агенцията за ядрено регулиране за
събития в ядрени съоръжения и обекти
с източници на йонизиращи лъчения,
п риета с Пос та новлен ие № 188 на
Министерския съвет от 2004 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване
на граничен паспортен, митнически,
здравен, ветеринарномедицинск и и
фитосанитарен контрол, както и конт рол на т ра нспор т ни т е средс т ва в
пристанищата на Република България,
обслужващи кораби от международно
плаване, приета с Постановление № 186
на Министерския съвет от 2012 г.
За приемане на Наредба за стипендиантската програма в държавната
администрация
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 и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
За приемане на план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на
избори за народни представители на
26 март 2017 г.
За приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
ком и т ет и за п лащат п редизборни т е
предавания по Българската национална
телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове
при произвеждането на изборите за
народни представители на 26 март
2017 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 31 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на плансметка за разходите по подготовката и
произвеждането на избори за народни
представители на 26 март 2017 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 288 на Министерския съвет
от 2016 г. за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския
съвет oт 1998 г.
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За преобразуване на Факултет „Компют ърни системи и у правление“ в
структурата на Техническия университет – София, във Факултет „Компютърни системи и технологии“
За приемане на Наредба за условията
и реда за издаване на европейска професионална карта
За изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Държавната комисия по сигурността
на информацията и на нейната администрация
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2017 г.
За изменение на Постановление № 136
на Министерския съвет от 2015 г. за
създаване на Национален съвет по
антикорупционни политики
За допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите
и свързаните с тях изделия, приет с
Постановление № 39 на Министерския
съвет от 1994 г.
За преобразуване на държавни културни институти
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г.
За изменение на Наредбата за таксите за
използване на летищата за обществено
ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с
Постановление № 280 на Министерския
съвет от 1998 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
За приемане на Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2017 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г.
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.
За изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при
задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2008 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2017 г.
За изменение и допълнение на Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните
такси, приета с Постановление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г.
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За изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския
съвет от 2016 г. 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 и на Списък
на защитените специалности
За приемане на Устройствен правилник
на Агенцията по обществени поръчки
За о т к ри ва не на т ри и нс т и т у т а в
структурата на Университета за национално и световно стопанство
За приемане на Наредба за процедурите
за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи
по трудово правоотношение, подали
съобщения за нарушения, свързани с
пазарни злоупотреби с финансови инструменти
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет
от 2013 г.
За приемане на Наредба за посочване на
нередности, представляващи основания
за извършване на финансови корекции,
и процентните показатели за определяне
размера на финансовите корекции по
реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове
За изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране
и отчитане на трудовите злополуки,
приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
За изменение 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.
За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
За изменение на Наредбата за реда и
начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и
изплащане на гарантираните вземания
при несъстоятелност на работодателя,
приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.
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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обезщетения за безработица, приета с
Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението
и за доходите, върху коит о се правят
осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет
от 1999 г.
За изменение на Постановление № 175
на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет
в Министерството на отбраната
За отменяне на Наредбата за условията и
реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция
на чужденци с предоставено убежище
или международна закрила, приета с
Постановление № 208 на Министерския
съвет от 2016 г.
За одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и
провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г. и на допълнителни разходи
за 2017 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 одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2017 г.
За приемане на Правилник за работата
на Специализирания експертен съвет по
устройство на територията при Министерството на отбраната по Комплексната
автоматизирана система за управление
на страната при извънредно положение,
военно положение или положение на
война
За изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от
2010 г. за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз
За допълнение на Тарифата за таксите,
които се събират от Агенция „Пътна
инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от
2008 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за честването
на 180-годишнината от рождението на
Васил Левски
За изменение и допълнение на Постановление № 161 на Министерския съвет
от 2016 г. за определяне на правила
за координация между управляващите органи на програмите и местните
инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с
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изпълнението на Подхода „Водено от
общностите местно развитие“ за периода
2014 – 2020 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за
д ърж а вн и я бюд же т н а Реп у б л и к а
България за 2017 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия
За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вът р ешните
работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерск и я съвет
от 2002 г.
За допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на плавателните съдове
за отдих и на плавателните съдове за
лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерския съвет
от 2015 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с
Постановление № 151 на Министерския
съвет от 2003 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2017 г., приета с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2017 г.
За приемане на Наредба за единните
държавни изисквания за придобиване
на висше образование по специалността
„Право“ и професионална квалификация „юрист“
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2017 г. за
финансирането на проекти, свързани
с изпълнението на неотложни мерки
за 2017 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското
пространство
За изменение и допълнение на Наредбата
за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, приета с
Постановление № 113 на Министерския
съвет от 2006 г.
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“
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и Схема „Училищно мляко“, приета с
Постановление № 251 на Министерския
съвет от 2016 г.
За откриване на филиал в структурата на
Русенския университет „Ангел Кънчев“
в гр. Видин
За одобряване на допълнителни транс
фери за закупуване на учебници, учебни
комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски
градини и училища за 2017 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на прогнозно разпределение
на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през
2018 г. и на допълнителни разходи
за 2017 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите
на Европейския съюз
За изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от Европейския съюз“
към министъра на финансите, приет с
Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2008 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или
на разходите за наем по месторабота на
педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното
и училищното образование за 2017 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и
отпуските, приета с Постановление № 72
на Министерския съвет от 1986 г.
За допълнение на Постановление № 374
на Министерския съвет от 2016 г. за
изпълнението на държавн ия бюджет
на Република България за 2017 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на образованието и науката, приет с
Постановление № 11 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 външните работи за 2017 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна
а г ен ц и я „Морск а а д м и н ис т ра ц и я“,
приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2015 г.
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100 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството за Българското председателство на Съвет а на Европейския
съюз 2018
101 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
102 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г.
103 За изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в
чужбина, приета с Постановление № 252
на Министерския съвет от 2000 г.
104 За одобряване на допълнителни разходи
за 2017 г.
105 За отменяне на Наредбата за условията
и реда за разходване на средствата за
финансиране на одобрени проекти на
юридически лица с нес топанска 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.
106 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани
с оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия и
контрола над тях във и от Въоръжените
сили на Република България, приета с
Постановление № 278 на Министерския
съвет от 2010 г.
107 За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Пловдив
за 2017 г.
108 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2017 г. за изплащане на
държавни парични награди за особени
заслуги към българската държава и
нацията
109 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството за Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. във връзка
с увеличаване капитала на търговско
дружество
110 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност, приет
с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
111 За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за военната полиция
112 За изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2017 г. за одобряване на прогнозно
разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. и на допълнителни
разходи за 2017 г.
113 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от
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Българската агенция по безопасност на
храните, приета с Пост ановление № 375
на Министерския съвет от 2011 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет
от 2014 г. за създаване на Национален
координационен механизъм за преглед
на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“
по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на
Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Механизъм за свързване
на Европа
За изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2010 г.
За определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
За допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина,
приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2017 г. във връзка
с Механизма за бежанците в Турция
За приемане на Наредба за медицинската
експертиза
За приемане на критерии за определяне
на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужден
ците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2011 г.
За изменение и допълнение на Постанов
ление № 382 на Министерския съвет от
2015 г. за приемане на План за развитие
на въоръжените сили до 2020 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г.
За определяне на 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 2017 – 2018
година
За изменение на Наредбата за допингов
контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от
2014 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2017 г.
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128 За определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски
градини и училища
129 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
130 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на земеделието,
храните и горите
131 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2004 г.
132 За изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет
от 2015 г. за създаване на Национален
съвет по антикорупционни политики
133 За изменение и допълнение на Постановление № 138 на Министерския съвет
от 2014 г. за създаване на Национален
съвет по демографска политика към
Министерския съвет
134 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през
2017 г., приета с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2017 г.
135 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2017 г.
136 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на
дейностите по Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на образованието
137 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2017 г.
за предоставяне на социалните услуги
„Личен асистент“, „Социален асистент“
и „Домашен помощник“
138 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
139 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката за 2017 г.
140 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт
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141 За определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
142 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 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
2017 г., приета с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2017 г.
143 За откриване на Институт за анализи и
прогнози на информационната среда в
туризма в структурата на Университета
по библиотекознание и информационни
технологии – София
144 За приемане на Наредба за условията
и реда за сключване, изпълнение и
прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено
убежище или международна закрила
145 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва
на въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 145
на Министерския съвет от 2012 г.
146 За одобряване на допълнителни разходи
за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи
за данък върху добавената стойност по
одобрени за подпомагане проекти на
общини по Програмата за развитие на
селските райони през 2007 – 2013 г. и
2014 – 2020 г.
147 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката за 2017 г.
148 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на здравеопазването
149 За изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г.
150 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 2017 г.
151 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2017 г.
152 За приемане Списък на продукт ите,
свързани с отбраната и Списък на
изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол
при внос
153 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
154 За изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския
съвет от 2010 г. за създаване на Съвет
за развитие при Министерския съвет
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155 За изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския
съвет от 2009 г. за създаване на Съвет
за административната реформа
156 За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на културата за 2017 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
157 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
158 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2017 г.
159 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г.
160 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2017 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотв ратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия
161 За приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост
162 За одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета
на Министерството на т ранспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на
възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София
163 За изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2017 г. за одобряване на прогнозно
разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. и на допълнителни
разходи за 2017 г.
164 За изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата
на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала, приет с
Постановление № 112 на Министерския
съвет от 2003 г.
165 За изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български
граждани и техника за мирно и военно
време, приета с Постановление № 167
на Министерския съвет от 2012 г.
166 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет
от 2013 г.
167 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
168 За изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския
съвет от 2016 г. за условията и реда за
утвърждаване на броя на приеманите
за обучение студенти и докторанти в
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държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък
на защитените специалности
За изменение на Постановление № 90
на Министерския съвет от 2000 г. за
условията и реда за предоставяне на
стипендии на студентите, докторантите
и специализантите от държавните висши
училища и научни организации
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на
дейностите по Национална програма
„Без свободен час“, одобрена с Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г.
за одобряване на национални програми
за развитие на образованието
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за стипендии за образователни
резултати на общинските училища
За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита
на класифицираната информация, приет
с Постановление № 276 на Министерския съвет от 2002 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в
чужбина, приета с Постановление № 252
на Министерския съвет от 2000 г.
За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на прогнозно разпределение
на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през
2018 г. и на допълнителни разходи за
2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2017 г.
За преобразуване на Физическия факултет и на Техническия колеж – Смолян,
в структурата на Пловд ивския университет „Паисий Хилендарски“ във
Физико-технологичен факултет
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 216 на Минис-
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терския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на образованието
За изменение и допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет
от 2017 г. за приемане на Наредба за
ед и н н и т е д ържа вн и изиск в а н и я за
придобиване на висше образование по
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на отбраната, приет с Постановление
№ 5 на Министерския съвет от 2014 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за
възстановяване на собствеността върху
одържавени недвижими имоти, приета с
Постановление № 95 на Министерския
съвет от 2007 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
За откриване на Технически колеж – Казанлък, в структурата на Техническия
университет – София
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на
дейности по национа лни прог рами
„Ученически олимпиади и състезания“
и „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрени с Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г.
за одобряване на национални програми
за развитие на образованието
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2017 г.
За създаване на Координационен борд
по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2017 г.
за ремонт, възстановяване, изграждане
и довършване на военни паметници
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г.
За приемане на Тарифа за таксите, които
се събират в системата на предучилищното и училищното образование

69

69
69

71

71

71
72

73
73

73

74

75
75

75
75

С Т Р. 5 0

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 17 Г.

196 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г.
за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Осигуряване
на съвременна образователна среда“,
одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобр яване
на национални програми за развитие
на образованието
197 За изменение и допълнение на Правилника за дейността, структурата и
организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени
данни, приет с Постановление № 332
на Министерския съвет от 2010 г.
198 За приемане на Наредба за условията,
реда и начина за изготвяне и верификация на докл адите на доставчиците на
горива и енергия за транспорта
199 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2017 г. за финансиране на Европейско
изследване на ценностите на територията на Република България
200 За приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните
устройства за въжени линии
201 За изменение и допълнение 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.
202 За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г.
203 За одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на полит ики/бюджетни програми
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г.
204 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2017 г., приета с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2017 г.
205 За допълнение на Постановление № 343
на Министерския съвет от 2011 г. за
определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179,
ал. 1 от Закона за горите
206 За изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките, приета с
Постановление № 300 на Министерския
съвет от 2010 г.
207 За допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
208 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на околната среда
и водите
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209 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, приет с Постановление № 74 на
Министерския съвет от 1991 г.
210 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от
2002 г.
211 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето, приет с Постановление № 153
на Министерския съвет от 2003 г.
212 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност, приет
с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.
213 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с
Постановление № 343 на Министерския
съвет от 2004 г.
214 За изменение на Постановление № 17
на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на условията и реда за
разходване на целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество,
което да им осигурява лично участие
в здравноосигурителния процес
215 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2017 г. за обезпечаване с компютърна и комуникационна
техника и обзавеждане на Постоянната
делегация на Република България към
НАТО в новата Главна квартира на
НАТО в Брюксел
216 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г.
217 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.
218 За приемане на Наредба за условията и
реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия, и за контрола над тях
в Държавната комисия по сигурността
на информацията
219 За приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата
на пред у чилищното и у чилищното
образование
220 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане
на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
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221 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министeрския
съвет от 2011 г.
222 За изменение на Постановление № 14
на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2017 г.
223 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
224 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
225 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския
съвет от 2003 г.
226 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за националното съфинансиране за периода
2015 – 2017 г. по проекти, финансирани
по Механизм а за свързване на Европа,
сектор „Транспорт“
227 За изменение, допълнение и отменяне
на нормативни актове на Министерския
съвет
228 За изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности
229 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с
Постановление № 95 на Министерския
съвет от 2013 г.
230 За одобряване на допълнителни трансф ери по бюд же т и т е н а о бщ и н и т е
за 2017 г. за финансово осиг у ряване на дейности по национални програми „Оптимизация на училищната
мрежа“ и „Без свободен час“, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
национални програми за развитие на
образованието
231 За изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични
документи, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2010 г.
232 За приемане на Наредба за приобщаващото образование
233 За изменение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни
висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от
2000 г.
234 За изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат

81

235

236
84
237
84
84

238
84
239
240

84
241
84

242
243

85

244
85
245

85

85

246

247

86

86

248

С Т Р. 51

на метрологичен контрол, приета с
Постановление № 239 на Министерския
съвет от 2003 г.
За изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г.
За допълнение на Постановление № 181
на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти
и дейности, които са от значение за
националната сигурност
За създаване на Изпълнителна агенция
„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за
приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
За изменение на Наредбата за реда за
оправомощаване на лица за проверка
на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с
Постановление № 31 на Министерския
съвет от 2003 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За отменяне на нормативни актове на
Министерския съвет
За изменение на Постановление № 234
на Министерския съвет от 1998 г. за
определяне на реда за изобразяване
и възпроизвеждане на националното
знаме
За приемане на Наредба за прилагане
на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие
За одобряване на допълнителн и р а з х о д и /т р а н с ф е р и о т р е з е р ва по ч л. 1, а л. 2, раздел ІІ, т. 5.1
от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет
oт 1998 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2017 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
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държавни и общински училища през
2017 г., приета с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2017 г. за изплащане на
минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо
възпитание и спорт
За приемане на Наредба за условията и
реда за определяне на външни експерти
за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени
поръчки
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за отбелязване на
100 години от Първата световна война
и на участието на България в нея
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2017 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за получаване
и размерите на възнагражденията на
доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия,
приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на
дейности по националните програми
„Оптимизация на училищната мрежа“
и „Развитие на системата на предучилищното образование“, одобрени с
Решение № 216 на Министерския съвет
от 2017 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата
за реда за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците
от тях, приета с Постановление № 123
на Министерския съвет от 2012 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда на директорите на
общинските детски градини, училища,
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центрове за подкрепа за личностно
развитие и центрове за специална образователна подкрепа
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на образованието
За изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа,
утвърден с Постановл ение № 184 на
Министерския съвет от 1958 г.
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Агенция
„Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците, приета с Постановление № 85
на Министерския съвет от 2003 г.
За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през
2017 г., приета с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2017 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на културата
За приемане на Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане
на стипендии и еднократно финансово
подпомагане по Програмата на мерките
за закрила на деца с изяв ени дарби от
държавни и общински училища през
2017 г., приета с Пост ановление № 46
на Министерския съвет от 2017 г.
За изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията, приета с
Постановление № 243 на Министерския
съвет от 2005 г.
За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България,
приета с Пост ановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г.
За одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2017 г.
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275 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на икономиката за 2017 г.
276 За 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 екодизайн към продук
тите, свързани с енергопотреблението,
приета с Постановление № 27 на Министерския съвет от 2015 г.
277 За одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216
на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми
за развитие на образованието
278 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 2017 г.
279 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
културата за 2017 г.
280 За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2018 г.
281 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 2017 г.
282 За одобряване на промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2017 г.
във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество
283 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
284 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г.
285 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на външните работи за 2017 г.
286 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
287 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г.
за финансово осигуряване на дейности
по национални програми „Осигуряване
на съвременна образователна среда“,
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„Без свободен час“ и „Обучение за IT
кариера“, одобрени с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на
дейности по националните програми
„Оптимизация на училищната мрежа“
и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на
предучилищното и училищното образование“, одобрени с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2017 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2017 г.
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 2017 г.
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението
на приходите по бюджета на съдебната
власт за 2017 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на финансите за 2017 г.
За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на външните работи за 2017 г.
За одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за осигуряване дейността
на защитените детски градини и защитените училища
За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
отбраната за 2017 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2017 г.
За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за компенсиране на безплатния
транспорт на деца и ученици по чл. 283,
ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование
За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на енергетиката за
2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
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301 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на културата за 2017 г.
302 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2017 г.
303 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, приет с Постановление № 13
на Министерския съвет от 2004 г.
304 За одобряване на промени по бюджета
на Министерството на икономиката
за 2017 г. във връзка с увеличаване на
капитала на търговско дружество
305 За определяне на нов месечен размер
на гарантирания минимален доход
306 За изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
307 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 57 на
Министерския съвет от 2014 г.
308 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за
ядрено регулиране, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет
от 2013 г.
309 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
310 За одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за
2017 г. за стипендии на учениците след
завършено основно образование
311 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
312 За одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
313 За одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2017 г., приета
с Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2017 г.
314 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за
2017 г.
315 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
316 За определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
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317 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 2017 г.
318 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2017 г.
319 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2017 г.
320 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по области на политик и/бюд жетни
програми по бюджета на Министерския
съвет за 2017 г.
321 За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2017 г.
322 За изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, приета с
Постановление № 32 на Министерския
съвет от 2002 г.
323 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.
324 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.
325 За извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г. максимални размери на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети
през 2017 г.
326 За одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради
327 За одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2017 г.
328 За условията и реда за получаване на
стипендии от учениците след завършено
основно образование
331 За одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
332 За изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
За
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СПОРАЗУМЕНИЯ
предоставяне на консултантски услуги
между администрацията на Министерския съвет на Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие
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На мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища
през 2017 г.

За
22

ПРАВИЛНИЦИ
Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията
и на нейната администрация
Устройствен правилник на Агенцията по
обществени поръчки
Устройствен правилник на Министерството
за Българското председателство на
Съвет а на Европейския съюз 2018
За работата на Специализирания експертен
съвет по устройство на територията
при Министерството на отбраната по
Комплексната автоматизирана система
за управление на страната при извънредно положение, военно положение
или положение на война
За прилагане на Закона за военната полиция
Устройствен правилник на Министерството
на земеделието, храните и горите
Устройствен правилник на Министерството
на здравеопазването
Устройствен правилник на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
Устройствен правилник на Министерството
на околната среда и водите
Устройствен правилник на Министерството
на културата
За

МЕТОДИКИ
определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“

19

За

25
44

За
За
За

30
48

За
За

55
60

За

68
80

За

98

9

За

2

За
За

4

За

НАРЕДБИ
За
За
За
За
За
За
За
За

условията и реда за командироване и
изпращане на работници и служители
в рамките на предоставяне на услуги
специфичните изисквания към казеи
ните и казеинатите, предназначени за
консумация от човека
общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните
административни услуги
ра з де л но с ъ би ра не н а био о т п а д ъци и третиране на биоразградимите
отпадъци
процедурата за определяне на състава
и дейността на одитните комитети в
организациите от публичния сектор
стипендиантската програма в държавната администрация
условията и реда за издаване на европейска професионална карта
процедурите за обмен на информация
и сътрудничество между държавните
органи, участващи в защитата на лицата,
работещи по трудово правоотношение,
подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови
инструменти

5
11
11
12
18

26

За

С Т Р. 5 5

посочване на нередности, представляващи основания за извършване на
финансови корекции, и процентните
показатели за определяне размера на
финансовите корекции по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове
ед и н н и т е д ържа вн и изиск ва н и я за
придобиване на висше образование по
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
медицинската експертиза
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на
Министерския съвет от 2000 г.
условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението
за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна
закрила
представителите по индустриална собственост
условията, реда и начина за изготвяне и верификация на док л адите на
доставчиците на горива и енергия за
транспорта
съществените изисквания и оценяване
на съответствието на подсистемите
и предпазните устройства за въжени
линии
условията и реда за осъществяване на
дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и за контрола над
тях в Държавната комисия по сигурността
на информацията
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование
приобщаващото образование
прилагане на гаранциите по Договора
за неразп рост ранение на я д рено т о
оръжие
условията и реда за определяне на
външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане
на обществени поръчки
управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни
материали

27

35
51
51

60
64

76

78

80
81
86
88

91
98

ТАРИФИ
За таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване
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
изборите за народни представители на
26 март 2017 г.
За таксите, които се събират в системата
на пред у чилищното и у чилищното
образование

2

15
75
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РЕШЕНИЯ

1091 За обявяване на 21 февруари за Ден на
оказване на признателност към лицата,
съпротивлявали се срещу нацизма в
Република България
15 За приемане на Отчета за изпълнението
на Националната статистическа програма и за дейността на Националния
статистически институт през 2016 г. и
за приемане на Националната статистическа програма за 2017 г.
18 За определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски плаж
„Къмпинг „Оазис“, община Царево,
област Бургас
19 За определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски плаж
„Дюни-юг“, община Созопол, област
Бургас
20 За определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Обзор-юг“, община Несебър,
област Бургас
21 За определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Нов плаж „Свети Влас“, община
Несебър, област Бургас
22 За определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Св. Влас-изток“, община Несебър,
област Бургас
23 За определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Къмпинг „Нестинарка“, община
Царево, област Бургас
32 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 „Пиринковец“,
разположено в землищата на с. Плоски и
с. Лиляново, община Сандански, област
Благоевград, на „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ – ООД, гр. Сандански
59 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – туфи, от
находище „Сулица-1“, участък „Сулица1-Юг“ и участък „Сулица-1-Север“, разположено в землището на с. Синделци,
община Момчилград, област Кърджали,
на „Гугуланови“ – ООД, Кърджали
60 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Бойчовата круша“,
участъци „Бойчовата круша – изток“ и
„Бойчовата круша – запад“, разположено в землищата на с. Соколенци и с. Нова
ливада, община Ивайловград, област
Хасково, на „СМС – Родопи“ – ООД,
София
64 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1

2
91

7

5

92

5

5

145

5
169
5
201
5

202
7

10

217

218

222
10

БРОЙ 10 4

от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златносребърни руди, от находище „Седефче“,
участъци „Централен“ и „Южен“, община Момчилград, област Кърджали,
на „Горубсо – Кърджали“ – АД, Кърджали
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Пладнището“, община Макреш,
област Видин, на „КИЧЕРА – 2007“ –
ЕАД, с. Вълчек
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 – бентонитови глини и
зеолити, от находище „Ралица, Участък
1 и Участък 2“, разположено в землищата на с. Седловина и гр. Кърджали,
община Кърджали, област Кърджали,
на „Евробент“ – ЕООД, София
За признаване на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ за
представителна организация на нацио
нално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
За приемане на Отчет за дейността на
Управителния съвет на Националния
компенсационен ж и лищен фон д за
2016 г.
За продължаване 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 1-21 Хан
Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
За утвърждаване на Национална здравна
карта на Република България
66,
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък
и чакъл, от находище „Пладнището“,
разположено в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен,
на „МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД,
гр. Плевен
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 „Кошарите“, участък „Запад“, разположено в землищeто на с.
Върб ешница, община Мездра, област
Враца, на „Токсан“ – ООД, гр. Враца
За даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията,
произтичащи от Решение № 814 на
Министерския съвет от 16 октомври
2015 г. за издаване на разрешение за
търсене и проучване на нефт и приро-

10

12

12

21

27

33
67

34

34
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230

231

232

283

324
356

391
454

459

480

606

607

612
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ден газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-14 Силистар“,
разположена в континенталния шелф и
в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море
За признаване на Сдружение „Българска
асоциация за невромускулни заболявания“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания
За признаване на Сдружение „Център
за психологическ и изследвани я“ за
представителна организация на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
За признаване на Сдружение „Асоциация
на родители на деца с епилепсия“ за
представителна организация на нацио
нално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
За определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Поморие – централен“, община
Поморие, област Бургас
За обявяване на 19 юни за професионален
празник на финансовия инспектор
За обявяване на неспециализирани
училища за училища с национално
значение
За приемане на Списък на иновативните
училища
За приемане на изменение на Общия
устройствен план на Столична община – час т „Ком у н и к а ц ион но - т ра нспортна система – масов градски релсов
транспорт“ за „Трети метродиаметър“
на Софийския метрополитен
За определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Бургас-север“, община Бургас,
област Бургас
За даване на съгласие изображението
на герба на Република България да
бъде включено в марката на „Държавен
вестник“
За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Слънчев бряг-север“, община
Несебър, област Бургас
За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Несебър-юг“, община Несебър,
област Бургас
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 4 от Закона за подземните богатства – твърди горива – нефтошисти,
от находище „Боров дол“, разположено
в землището на с. Боров дол, община
Твърдица, област Сливен, на „Мин инвест“ – ЕООД, с. Боров дол

34

35

35

35

41
49

53
60
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614 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Росенец-север“, община Бургас,
област Бургас
85
615 За откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Св. Влас – болницата“, община
Несебър, област Бургас
85
728 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 „Равнище – 2“, участъци
„Централен“ и „Източен“, разположено
в землищата на с. Горна Кремена и с.
Върбешница, община Мездра, област
Вра ца, на „Йо т ов с т оу н“ – ЕООД,
гр. Мездра
96
749 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 „Белите камъни“, разположено
в землището на гр. Суворово, община
Суворово, област Варна, на „Пътстрой
Бургас“ – ЕООД, гр. Бургас
98
754 За определяне на дните за религиозни
празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през
2018 г.
99
766 За приемане на Списък на средищните
детски градини и училища в Република
България
100
775 За приемане на Списък със защитените
детски градини и защитените училища
в Република България
101

67

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

67

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЯ

71

86

84

Между правителството нa Република България и правителството на Република Куба
за взаимно безвъзмездно предоставяне
за ползване на имоти за нуждите на
дипломатическите представителства
на двете страни
Рамково споразумение за партньорство и
сътрудничество между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Монголия, от друга страна

81

94

ПРОГРАМИ
За

84

сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта
между правителството на Република
България и правителството на Република Австрия за периода 2017 – 2021 г.

31
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МЕМОРАНДУМИ

За

разбирателство межд у Министерството
на външните работи на Република България и Министерството на външните
работи на Палестина за създаване на
Смесена комисия на ниво министри

За

44

ПРОТОКОЛИ
Втори протокол към Хагската конвенция от
1954 г. за защита на културните ценности
в случай на въоръжен конфликт
Между правителството на Република България и правителството на Монголия
за инвентаризация на международните договори, сключени между двете
страни
Към Северноатлантическия договор относно
присъединяването на Черна гора

За
25
За
38

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

За

СПОРАЗУМЕНИЯ

За

Между правителството на Република България и правителството на Република
Гърция за трансгранично полицейско
сътрудничество
Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за изменение на Споразумението
между правителството на Република
България и правителството на Република Сърбия за полицейско сътрудничество
Между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в превенцията и борбата с
престъпността

20
За

62

90
За

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

47

изменение и допълнение на Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строит елно-техни
чески правила и норми за осигуряване
на бeзопасност при пожар
изменение на Наредба № 8121з-1010
от 2015 г. за униформеното облекло и
работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните
работи
условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност
на служителите в Министерството на
вътрешните работи (№ 8121з-254)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение
на държавните служители в Министерството на вътр ешните работи
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен
контрол

1

2

За

За
За

19

19

19

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-41 от 2009 г. за документите и
реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за
информиране между Министерството
на вътрешните работи, Комисията за
финансов надзор и Информационния
център към Гаранционния фонд
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-968 от 2014 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при
извършване на дейности в земеделските
земи
реда за употреба на физическа сила и
помощни средства от служителите на
Министерството на вътрешните работи
(№ 8121з-418)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на държавна служба в Министерството
на вътрешните работи
професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните
работи (№ 8121з-433)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-406 от 2015 г. за условията и
реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност
на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
изменение и допълнение на Наредба
№ Із-2539 от 2012 г. за оп редел яне
първоначалния максимален размер на
контролните точки, условията и реда за
отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването
на които от наличните контролни точки
на водача, извършил нарушението, се
отнемат точки съобразно допуснатото
нарушение, както и условията и реда за
издаване на разрешение за провеждане
на допълнително обучение
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване
на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-408 от 2015 г. за оценка
на изпълнението на длъжността от
държавните служители в Министерството на вътрешните работи
приемане на к у рсанти, ст уденти и
докторанти в Академията на МВР за
учебната 2017/2018 г. (№ 8121з-534)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по
осигуряване на пожарна безопасност
на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност, от
търговци и контрола върху тях
изменение и допълнение на Наредба
№ I-157 от 2002 г. за условията и реда за
издаване на свидетелство за управление
на моторни превозни средства, отчета
на водачите и тяхната дисциплина

19

21

25

25
26

26

28

29

30
31

33

52

БРОЙ 10 4
За

За

За

За

За

За

За
За

За
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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
размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътр ешните работи
и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата,
работещи по трудово правоотношение
(№ 8121з-919)
услови ята и реда за изплащане на
обезщетенията по глава единадесета от
Закона за Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-920)
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
№ І-51 от 2001 г. за условията и реда за
предоставяне на полицейска закрила на
детето
изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-345 от 2014 г. за определяне
на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните
работи
изменение на Наредба № 8121з-882 от
2014 г. за реда за осъществяване на
държавен противопожарен контрол
видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона
за противодействие на тероризма, чиито
собственици и ползватели разработват
и прилагат мерки за противодействие
на тероризма, минималните изисквания
към тези мерки и реда за упражняване
на контрол (№ 8121з-1225)
взаимодействие, у пра ж н яването на
контрол, съхранението и унищожаването на преписките по прилагането на
превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 от
Закона за противодействие на тероризма
(№ 8121з-1226)

52

60

60

62

62

83
84

85

За

За

За

допълнение на Инструкция № 8121з-1122
от 2015 г. за реда за обработка на лични
данни в Министерството на вътр ешните
работи
изменение на Инструкция № 8121з-782
от 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на
служебните карти в Министерството
на вътрешните работи
реда и организацията за осъществяване
на превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на
вътрешните работи (№ 8121з-91)
изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-470 от 2015 г. за организацията

на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на
дисциплинарни наказания, събирането
и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на
вътрешните работи
25
За изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-533 от 2015 г. за условията и
реда за носене на служебно оръжие от
държавните служители в Министерството на вътрешните работи
49
За изменение на Инс трукция № Із-417 от
2010 г. за организацията и технологията
на работа в структурите на МВР при
издаване на българските лични документи
52
За изменение и допълнение на Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие
между Министерството на вътрешните
работи и Националната агенция за
приходите
52
Поправка
53
За организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътр ешните работи
(№ 8121з-1161)
75
За изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-929 от 2014 г. за патрулно-постова дейност
75
За условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението
на служебните задължения от държавни
служители на Министерството на вътрешните работи (№ 8121з-1302)
87
За изменение на Инструкция № Із-207
от 2006 г. за прилагане на мерките по
чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност
92
За изменение и допълнение на Инструкция
№ 8121з-749 от 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по
контр ол на пътното движение
104

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
85

ИНСТРУКЦИИ
За

С Т Р. 5 9

ДОГОВОРИ
За

3

5

10

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.
Национален рамков договор за денталните
дейности между Националната здравноосиг у рителна каса и Българск и я
зъболекарски съюз за 2017 г.
На ц иона лен ра м ков дог овор з а мед иц и нск и т е дей но с т и меж д у На ц ио налната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз за 2017 г.
Поправка
Поправка

5

23

24
30
50

С Т Р. 6 0
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ПРАВИЛНИЦИ

За
За
За

За

устройството и дейността на Националния център по радиобиология и
радиационна защита
организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди
изменение и допълнение на Правилника
за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение
на зависимости
изменение и допълнение на Правилника
за дейността и организацията на работа
на Център „Фонд за лечение на деца“

За
21
91
За
91
98

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

За
За
За

За
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2008 г. за устройството, реда и
организацията на работата на аптеките
и номенклатурата на лекарствените
продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2007 г. за условията и реда за
регистриране и отчитане на дейностите
по експертиза, вземане, присаждане,
обработка, преработка, съхраняване и
етикетиране на органи, тъкани и клетки
и за изготвяне на ежегодни отчети от
лечебните заведения
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2014 г. за здравните изисквания
при изготвяне и спазване на седмичните
учебни разписания
изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2004 г. за условията, на които
трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на международен обмен за нуждите на Република
България
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2014 г. за условията и реда за
внос, износ и обмен на органи, тъкани
и клетки
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за диагност иката, профилактиката и контрола на местните
паразитози
допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за
определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна
каса
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в
Република България
реда за установяване употребата на
алкохол и/или наркотични вещества
или техни аналози (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2008 г. за устройството, реда и
организацията на работата на аптеките
и номенклатурата на лекарствените
продукти
утвърждаване на медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“ (№ 2)
утвърждаване на медицински стандарт
„Спешна медицина“ (№ 3)

24

За

БРОЙ 10 4

изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2006 г. за здравните изисквания
към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за
деца и възрастни, водоснабдителните
обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските,
фризьорските и козметичните салони
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 на Наредба № 4 от 2016 г.
за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и
здравето на децата и учениците

87

89

89

РЕШЕНИЯ
За
25

изменение и допълнение на Решение
№ РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по
чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона
за здравното осигуряване на Надзорния
съвет на Националната здравноосигурителна каса (№ РД-НС-04-7-1)

8

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

31

ПРАВИЛНИЦИ
За
34

изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Съвета
по продуктите за растителна защита

13

НАРЕДБИ
34

За

37
За
37

За

38
61

За

За
79
84
86

За

дейността и организацията на работа на
комисиите по тютюна, професионалните
изисквания за експертите по окачествяване на тютюна и реда за разглеждане
на споровете по окачествяването на
тютюна и реда за упражняването на
контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна (№ 23)
съхранение, транспортиране и износ на
неодобрени активни вещества (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и
ползване на Интегрираната система за
администриране и контрол
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
№ 7 от 2015 г. за прилагане на мярка
10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и

1
5

8

19

19

БРОЙ 10 4

За

За

За

За

За

За

За

За

За
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преработка на сурово краве мляко,
предлагането на пазара на мляко и
млечни продукти и официалния им
контрол (№ 2)
изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2007 г. за условията и реда за
получаване на разрешения за лица,
които предлагат на пазара семена,
предназначени за нау чни цели или
селекционна дейност, или семена от
сортове, за които е подадена заявка за
вписване, но все още не са одобрени
за вписване в Официалната сортова
листа, предназначени за демонстративни
и/или производствени опити
допълнение на Наредба № 21 от 2007 г.
за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския
съюз
допълнение на Наредба № 10 от 2015 г.
за условията за регистрация и реда за
идентификация на пчелните семейства
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.
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 № 6
от 2011 г. за специфичните изисквания
при осъществяване на официални я
контрол върху употребата на защитени
географски означения и храни с традиционно специфичен характер
изменение и допълнение на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискванията за
Добрата производствена практика при
производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2014 – 2018 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 66 от 2006 г. за изискванията към
ветеринарномедицинските аптеки

За

сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството
между Министерството на земеделието,
храните и горите на Република България

и Министерството на околната среда,
водите и земеделието на Кра лство
Саудитска Арабия
100

20

НАРЕДБИ
За

25

25

26

26

28

29

32

32
33

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЯ

С Т Р. 61

изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания
За изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2013 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения във
и от Официалната сортова листа на
Република България
За изменение и допълнение на Наредба
№ 64 от 2006 г. за условията и реда на
подаване на информация по фармакологична бдителност
Задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1,
т. 1 във връзка с приложение № 11 към
чл. 36, ал. 1, т. 1 от 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.
За изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните
обекти
За изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн
За изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания
към овце и кози при придвижването
или транспортирането им между Репуб
лика България и държавите – членки
на Европейския съюз, за определяне
на здравния статус на обектите, от
които произхождат, и допълнителните
гаранции за здравния статус на тези
обекти
За изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2006 г. за защита и хуманно
отношение при отглеждане и използване
на селскостопански животни
За условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане,
транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (№ 3)
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 Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
За изменение и допълнение на Наредба
№ 61 от 2006 г. за условият а и реда за

43

45

51

51

56
58

59

61

64

64

С Т Р. 6 2

За

За

За

За

За
За

За

За
За

За

За

За
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официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания
в регламент на Европейския съюз
65
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2007 г. за условията и реда
за пасищно отглеждане на свине от
източнобалканската порода и нейните
кръстоски
65
прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (№ 4)
67
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по
Национална програма за подпомагане
на лозаро-винарския сектор за периода
2014 – 2018 г.
67
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.
69
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2011 г. за сечите в горите
71
изменение на Наредба № 60 от 2006 г.
за изискванията към данните, които
съдържа документацията за издаване
на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
74
условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете
(№ 5)
75
допълнение на Наредба № 3 от 2015 г.
за условията и реда за прилагане на
схемите за директни плащания
77
прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (№ 6)
82
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по
смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008
на Съвета от 29 септември 2008 година
за създаване на система на Общността
за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран
и нерегулиран риболов, за изменение
на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО)
№ 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94
и (ЕО) № 1447/1999
84
изменение и допълнение на Наредба
№ 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара
на Европейския съюз
101
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
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маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в
материални активи“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
102

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
Между Правителството на Република България и Правителството на Обединените
арабски емирства за икономическо и
техническо сътрудничество

90

НАРЕДБИ
За

За

За
За

изменение на Наредба № РД-16-1117 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите
от държавата
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване
на типа на тахографи и тахографски
карти и за изискванията, условията и
реда за регистрация на лицата, които
извършват монтаж, проверка или ремонт
на тахографи
регистъра на лицата, които извършват
дейности с дестилационни съоръжения
(№ РД-04-01)
изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за
контрол на прекурсорите на наркотични
вещества

22

31
89
92

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБИ
За

За
За

За
За

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2007 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд
„Култура“
5
изменение на Наредба № H-1 от 2007 г.
за информационния регистър на културните организации
79
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата
по култура
79
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2016 г. за приемане и преместване на
ученици в училищата по изкуствата
79
доп ъ л нен ие на Наредба № H- 4 о т
2009 г. за реда за водене на Регистъра
на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона
за културното наследство
102

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБИ
За

професионалната правоспособност и
квалификацията на спортно-педагогическите кадри (№ 2)

29
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

За

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За
За
За
За
За
За

За

устройството и дейността на Национа лни я м узей на образованието –
Габрово
устройството и дейността на Център
за оценяване в предучилищното и училищното образование
устройството и функциите на регионалните управления на образованието
устройството и дейността на Националния дворец на децата
устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми
устройството, организацията и дейността на Учебен център
устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука
„Аз-буки“
устройството и дейността на Звеното
за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на
образованието и науката
устройството и дейността на Центъра
за информац ионно осиг у ряване на
образованието

За
10
За
10
13
18
18

За
За

За

29
За
34

За

44
57

НАРЕДБИ
За

За
За
За

За
За
За
За
За

условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата
на пред у чилищното и у чилищното
образование (№ 1)
регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование (№ 2)
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
изменение на Наредба № 1 от 2017 г. за
условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите
за наем на педагогическите специалисти
в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили
международна закрила (№ 3)
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2015 г. за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала
норм и ра не и з а п л а щ а не н а т ру да
(№ 4)
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2015 г. за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала

За
За
10
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изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното
и училищното образование
75
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2017 г. за нормиране и заплащане на
труда
76
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
77
регистъра на професионалните колежи
(№ 5)
78
изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2016 г. за институциите в системата
на пред у чилищното и у чилищното
образование
78
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
78
придобиване на квалификация по професията „Плетач“ (№ 6)
85
отменяне на Наредба № 16 от 2016 г.
за управлението на качеството в институциите, на Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена и на Наредба № 1 от 2009 г. за
обу чението на деца и у ченици със
специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания
100
познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала (№ 10)
102
придобиване на квалификация по професията „Бродировач“ (№ 8)
104
ИНСТРУКЦИИ

12
12

За

За

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

29
32
33
34

изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2012 г. за реда за водене
на Регистъра на научната дейност в
Република България
19
реда на водене Регистъра за научната
дейност в Република България (№ 1)
102

КОНВЕНЦИИ
Конвенция Минамата относно живака

61

СПОРАЗУМЕНИЯ
От

Париж към Рамковата конвенция на
Обединените нации по изменение на
климата

2

ПРОТОКОЛИ
46
52

Допълнителен протокол от Нагоя – Куала
Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по
биологична безопасност
104
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НАРЕДБИ

За

За

За

За

За
За

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2013 г. за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на депа
и други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци
реда и начина за обучение и издаване на
документи за правоспособност на лица,
извършващи дейности с оборудване,
съдържащо флуорсъдържащи парникови
газове, както и за документирането и
отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за норми за арсен, кад
мий, никел и полициклични ароматни
въглеводороди в атмосферния въздух
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за к ласификация на
отпадъците
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид
и озон в атмосферния въздух
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 1999 г. за реда и начина за измерване
на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти
с неподвижни източници

7

13

20

25
32
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на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра
на отбраната на Френската република,
Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната
на Италианската република, Министерството на отбраната на Републ ика
Латвия, Министерството на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната
на Република Словения, министъра на
отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана
на Република Турция, Министерството
на отбраната на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия
относно Центъра за координация на
придвижването „Европа“
Между Република България и Върховното
Главно Командване на Обединените
Въоръжени Сили в Европа и Щаба на
Върховния съюзен главнокомандващ по
трансформацията за допълнение към
Парижкия протокол

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОГОДБИ

ПРАВИЛНИЦИ

За
48

За
61

За
22
За

СПОРАЗУМЕНИЯ
сътрудничество във военната област
между Министерството на отбраната на
Републ ика България и Министерството
на отбраната на Азербайд жанската
република
За под д ръж ка меж д у Министерст вото
на отбраната на Република България
и Върховното главно командване на
Обединените въоръжени сили на НАТО
в Европа (SHAPE), представлявано от
Съюзното съвместно командване на
силите на НАТО в Неапол (JFCNP)
относно поддръжка за Щабния елемент
за интегриране на сили на НАТО, разположен в София, Република България
(NFIU BGR)
Техническо споразумение между министъра
на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана

87

ПРОТОКОЛИ
съвместно обучение на военнослужещи
и военни служители между Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната отбрана на Румъния
изменение на Протокола за съвместно обу чен ие на воен нос л у жещ и и
военни служители между Министерството на отбраната на Реп убл ика
България и Министерството на националната отбрана на Румъния

Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на
отбраната на Италианската република
за военно сътрудничество

71

За

28

За
За
За

50

За

дейността на военнос лужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република
България
организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда
за записване, отписване и преместване
на деца в държавните детски градини
към Министерството на отбраната
устройството и дейността на Централния
артилерийски технически изпитателен
полигон
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Информационния център на Министерството
на отбраната
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“

65

65

32

43
56
65

71

80
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устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна
система

92

НАРЕДБИ
За
За

За

За
За

За

За
За

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-9 от 2011 г. за военнопочивното
дело
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под
наем на имоти от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и за изплащане на компенсац ионни суми на
военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на
свободно договаряне
изменение на Наредба № Н-28 от 2010 г.
за критериите, условията и реда за
атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в служба
„Военна информация“ (№ Н-3)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-29 от 2010 г. за условията и реда
за адаптация на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбранатa и Българската армия при
освобождаване от военна служба
изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите,
услови ята и реда за атестиране на
военнослужещите от Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия
реда за употреба на физическа сила
и помощни средства от органите на
служба „Военна полиция“ (№ Н-6)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-22 от 2010 г. за ползване под
наем на имоти от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на
военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на
свободно договаряне

4

За

За

За

отменяне на Инструкция № И-4 от
2011 г. за подбора на военнослужещи
и граждански лица за работа в служба
„Военна информация“ и на Инструкция
№ 2 от 2011 г. за определяне на реда
за създаване, използване и закриване
на информационните фондове и за
контрола върху тях в служба „Военна
информация“
условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните
служители – „Автоматизирана система
за управление на човешките ресурси“
(№ И-5)
обучението на курсанти и служители
за нуждите на Минист ерството на от-

браната в обучаващи институции на
МВР и обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството
на вътрешните работи във военните
академии, висшите военни училища и
професионалните сержантски/старшински колежи (№ И-4)
психологическо осигуряване на военнослужещите, цивилните служители и
кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни
служители в служба „Военна полиция“
(№ И-7)

82

88

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

8

ДОГОВОРИ

8

Между Република България и Република
Казахстан за правна помощ по наказателни дела

19

ПРАВИЛНИЦИ
12

За
За

19

За
29
За
59
За

За
70

За

12

14

допълнение на Наредба № 1 от 1999 г.
за прилагане на глава пета от Закона
за българското гражданство
34
допълнение на Наредба № 32 от 1997 г.
за служебните архиви на нотариусите
и нотариалните кантори
44
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър
77
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър (продължение от бр. 77)
78
изменение на Наредба № 2 от 2007 г.
за условията и реда за одобряване на
организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение
на медиатори; за реда за вписване,
отписване и заличаване на медиатори
от Единния регистър на медиаторите и
за процедурните и етични правила за
поведение на медиатора
100
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 1999 г. за прилагане на глава пета от
Закона за българското гражданство
102
ИНСТРУКЦИИ

61
За

77

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Главна
дирекция „Охрана“
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под
стража
НАРЕДБИ

За

ИНСТРУКЦИИ
За

С Т Р. 6 5

изменение и допълнение на Инструкция
№ И-1 от 2016 г. за 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

25

С Т Р. 6 6
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

За

СПОРАЗУМЕНИЯ

За

Изменен ие на Заем но т о спора зу мен ие
„Проект за развитие на общинската
инфрас т ру к т у ра“ меж д у Реп убл ика
България и Международната банка за
възстановяване и развитие
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.

12
За

12

МЕМОРАНДУМИ
За

За

изпълнение на Програма за
трансгранично сътрудничество И Н Т ЕРРЕГ – И П П Бъ л г ари я –
Сърбия CCI 2014TC16I5CB007 между
правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия
101
изпълнение на Програмата за транс
г ра н и ч но с ът ру д н и чес т во И Н Т ЕРРЕГ – ИПП ТГС ССI 2014TC16I5CB006
между правителството на Република
България и правителството на Република Македония
101

За

За

За

За

НАРЕДБИ
За
За
За

За

За

За

За

техническите изисквания за физическа
сигурност на строежите (№ РД-02-20-6)
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (№ РД-02-20-5)
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и
съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на
одита за пътна безопасност, условията
и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална
квалификация „одитор по пътна безопасност“
планиране и проектиране на строежи,
предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия (№ РД-02-20-1)
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2004 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
изменение на Наредба № 13 от 2001 г.
за п ри н у д и т ел но т о изп ъ л нен ие на
заповеди за премахване на незаконни
строежи или части от тях от органите на
Дирекцията за национален строителен
контрол
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи

1
4

За

БРОЙ 10 4

изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството
изменение 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
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни
средства
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2001 г. за водене и съхраняване
на регистъра на лицата, правоспособни
да извършват дейности по кадастъра
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
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне
на услуги от кадастралната карта и
кадастралните регистри
изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2004 г. за енергийна ефективност на
сгради
изменение на Наредба № РД-02-20-1 от
2015 г. за условията и реда за влагане
на строителни продукти в строежите
на Република България

56

56

62

81

87

88
93

95

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
КОНВЕНЦИИ
9

11

33

56
56

Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията

16

16

16

16

16
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Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конв енция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с допълненията и измененията
Изменения към Международната конв енция
за безопасност на човешкия живот на
море oт 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конв енция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конв енция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот
на море oт 1974 г. с измененията и
допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията

16

16

17

17

17

17

17
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Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения на Приложението към Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. с
измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на
море от 1974 г. с измененията и допълненията
Изменения от 2014 г. на Морската трудова
конвенция от 2006 г. на Международната
организация на труда

20

20

20

22

23

23

24
54

КОДЕКСИ

17
За

признатите организации (Кодекс ПО)

15

СПОГОДБИ
17

19

20

Между правителството на Република България и правителството на Република
Косово за международни автомобилни
превози на пътници и товари
Между правителството на Република България и правителството на Обединените
арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни
територии

2

72

СПОРАЗУМЕНИЯ
За
20

20

20

20

20

изменение на Спогодбата между правителството на Република България и
правителството на Република Косово
за международни автомобилни превози
на пътници и товари, подписана на
27 юни 2011 г.
За признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за
работа на борда на кораби, регистрирани
в Швейцария, между Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ към
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България и „Дирекция по
международно публично право“ към
Федералния департамент по външни
работи на Конфедерация Швейцария
Между правителството на Република България и правителството на Алжирската
демократична и народна република за

2

2

С Т Р. 6 8
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сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията,
подписано на 28 февруари 2014 г. в
Алжир
предоставяне на достъп на кораби,
нуждаещи се от помощ, до места за
убежища между Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на Република
България и Румънската морска администрация

За
15

86

МЕМОРАНДУМИ
За

За

разбирателство между Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта
и съобщенията на Република Македония
за развитието на железопътните връзки
между София и Скопие
разбирателство относно развитието на
железопътната връзка „Солун – Кавала – Александруполис – Бургас – Варна – Русе“ между Република България
и Републ ика Гърция („Железопътен
проект С-К-А-Б-В-Р“)

67

80

СТАНДАРТИ
Стандарти и критерии за бордовите конструкции на еднокорпусни кораби за
сухи насипни товари
Стандарти на собствениците. Преглед и
поддръжка на люковите закрития на
кораби за насипни товари
Производствен стандарт за алтернативни
средства за защита от корозия на товарни нефтени танкове или танкери за
суров нефт
Международни стандарти за строителство
на специализирани кораби за насипни
товари и нефтени танкери
Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на
танкери за суров нефт
Стандарт за работа със защитни покрития
на специализираните баластни танкове
за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на
товарните помещения на бълкерите

16
16

17
20
23

24

РАЗПОРЕДБИ
Технически разпоредби относно средствата
за достъп за проверки

16

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на държавно
предприятие „Национална комп ания
„Железопътна инфраструктура“

53

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 117 от 2005 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства от
категория L

БРОЙ 10 4

1

техническите изисквания и оценяване
съответствието на оборудването на
морските кораби (№ 54)
За изменение и допълнение на Наредба
№ 847 от 2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара
на въздушни превозвачи на Общността,
установени в Република България, по
въздушни линии, договорени съгласно
международни договори на Република
България с държави извън Европейския
съюз
За изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2012 г. за компетентност на морските
лица в Републ ика България
За изменение на Наредба № 20 от 2006 г.
за удостоверяване експлоатационната
годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения
за наземно обслужване, за лицензиране
на летищни оператори и оператори
по наземно обслужване и за достъпа
до пазара по наземно обслужване в
летищата
За изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2006 г. за обработка и превоз
на опасни и/или замърсяващи товари по
море и на опасни товари по вътрешни
водни пътища
За изменение и допълнение на Наредба
№ 48 от 2001 г. за железопътен превоз
на специфични товари, на товари без
опаковка и на товари, изискв ащи особена опаковка
За изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2004 г. за корабните документи
За изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на
опасни товари
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба
№ 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на опасни товари
За допълнение на Наредба № 6 от 2008 г.
за универсалната услуга по Закона за
електронните съобщения
За изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2004 г. за корабните документи
За допълнение на Наредба № 18 от 2004 г.
за регистрация на пристанищните оператори в Република България
За изменение и допълнение на Наредба
№ 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
За изменение на Наредба № 57 от 2004 г. за
постигане на оперативна съвместимост
на националната железопътна система
с железопътната система в рамките на
Европейския съюз
За изменение на Наредба № 9 от 2013 г.
за изискванията за експлоатационна
годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

4

7
10

34

45

60
62

76
77
78
78
85
85
85

85

85

БРОЙ 10 4
За
За

За

За

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 1999 г. за безопасен превоз на
опасни товари по въздуха
87
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2006 г. за обработка и превоз
на опасни и/или замърсяващи товари по
море и на опасни товари по вътрешни
водни пътища
95
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
98
изменение на Наредба № Н-3 от 2013 г.
за изменение в конструкц ията на регистрираните пътни превозни средства
и индивидуално одобр яване на пътни
превозни средства, регистрирани извън
държавите – членки на Европейския
съюз, или друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство
98
допълнение на Наредба № 9 от 2013 г.
за изискванията за експлоатационна
годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
103

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОГОДБИ
За

социална сигурност между Република
България и Тунизийската република

29

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

отменяне на Наредба № 2 от 2002 г.
за условията и реда за издаване на
разрешения за извършване на дейност
на свободна практика от чужденци в
Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2011 г. относно правилата за
безопасност и стандартите за пътническите кораби
изменениe и допълнение на Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за
отопление
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2006 г. за условията и реда за
даване на разрешения за работа на лица,
ненавършили 18 години
и зменен ие н а Н ар ед ба № РД- 0 7-7
о т 2 010 г. за ус лови я та и реда за
в од ене и с ъ х р а н я в а не н а р ег ис т рите за пълно осиновяване
изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за осъществяване и
контрол на дейностите по предоставяне
на помощни средства, приспособления
и съоръжения за хората с увреждания

9

За

За

С Т Р. 6 9

и медицински изделия, посочени в
списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания
84
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 1993 г. за документите, които
са необходими за сключване на трудов
договор
99
изменениe и допълнение на Наредба
№ РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи
по Операт ивна п рог рама за х рани
и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица
100

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЯ
Меж д у Министерството на т у ризма на
Реп убл и ка Бъ л гари я и Свет овната
организация по туризъм (СОТ) за провеждане на Международен конгрес на
световните цивилизации и модерния
туризъм
Между правителството на Република Бълг ари я и п ра ви т елс т во т о на Черна
гора за сътрудничество в областта на
туризма

12

84

МЕМОРАНДУМИ
За

разбирателство в областта на туризма
между Министерството на туризма на
Република България и Националната
администрация по туризъм на Китайската народна република

2

ПРОТОКОЛИ
За

23

намерен ие меж д у М и н ис т ерс т во т о
на туризма на Република България и
Министерството на икономиката, търговията и туризма на Румъния

2

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
52

57

64

79

СПОРАЗУМЕНИЯ
Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и
Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани
със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
за програмния период 2014 – 2020 г.
Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по
държави

70
99

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове

13

С Т Р. 7 0
За
За
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изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и
данъчните складове
НАРЕДБИ

За

За
За

За
За

За

За

За

За

За

За

За

За

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
104

24
80

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
5
условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване
качеството на одитната дейност (№ 1) 29
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2007 г. за реда и условията за
придобиване, регистриране, изплащане
и търговия с държавни ценни книжа
29
изменение на Наредба № 15 от 2007 г.
за контрол върху сделките с държавни
ценни книжа
29
изменение на Наредба № 4 от 2003 г.
за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността
на обменните бюра
41
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства
44
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистр иране и
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства
76
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2016 г. за 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
77
условията, реда и начина за организиране
и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в
публичния сектор“ (№ Н-7)
83
изменение на Наредба № Н-1 от 2016 г.
за условията и реда за извършване на
изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване
и повишаване в длъжност в Агенция
„Митници“
85
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-2 от 2016 г. за реда и начина за
осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни
дейности по фондове и програми на
Европейския съюз
86
изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от
митническите органи върху средствата
за измерване и контрол на акцизни
стоки
104
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-7 от 2016 г. за определяне на ред,

БРОЙ 10 4

ИНСТРУКЦИИ
За
За

взаимодействие между митническите
органи и органите на Министерството
на вътрешните работи (№ И-2)
взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за
приходите и Министерството на труда
и социалната политика (№ И-3)

59

88

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИЦИ
За
За

изменение на Устройствения правилник
на Патентното ведомство на Република
България
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Патентното ведомство
на Република България

14
31

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По административно дело:
Номер 2946 от 2016 г.
(№ 8959)
Номер 4639 от 2015 г.
(№ 4401)
Номер 13047 от 2015 г.
(№ 13804)
Номер 2385 от 2016 г.
(№ 1500)
Номер 14490 от 2015 г.
(№ 8453)
Номер 11860 от 2015 г.
(№ 9069)
Номер 11052 от 2015 г.
(№ 11701)
Номер 308 от 2016 г.
(№ 12586)
Номер 663 от 2017 г.
(№ 1907)
Номер 8886 от 2015 г.
(№ 9508)
Номер 4272 от 2016 г.
(№ 11894)
Номер 2383 от 2016 г.
(№ 8552)
Номер 11858 от 2016 г.
(№ 2759)
Номер 5338 от 2016 г.
(№ 14168)
Номер 5342 от 2016 г.
(№ 12532)
Номер 4271 от 2016 г.
(№ 12547)
Номер 2416 от 2017 г.
(№
149)
Поправка					
Номер 5178 от 2016 г.
(№ 12773)
Номер 4267 от 2016 г.
(№ 13199)
Номер 5339 от 2016 г.
(№ 13406)
Номер 13776 от 2016 г.
(№ 5921)
Номер 3002 от 2015 г.
(№ 9273)
Номер 1403 от 2017 г.
(№ 5485)
Номер 1649 от 2015 г.
(№ 640)
Номер 5178 от 2016 г.
(№ 787)
Номер 4335 от 2016 г.
(№ 11139)
Номер 3754 от 2014 г.
(№ 8802)
Номер 6560 от 2016 г.
(№ 5937)
Номер 6560 от 2016 г.
(№ 6289)
Номер 4268 от 2016 г.
(№ 815)

11
13
13
15
18
18
19
19
19
22
22
24
24
27
29
35
38
39
40
40
40
40
41
41
44
44
46
47
49
49
56
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Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
Номер
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5340
4337
4123
8894
12935
5611
4681
2207
12570

от
от
от
от
от
от
от
от
от

2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2017
2016

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

(№
52)
(№
379)
(№ 2730)
(№ 5474)
(№ 5579)
(№ 5935)
(№ 3179)
(№ 9393)
(№ 10124)

58
59
64
81
87
87
89
93
101

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБИ
За
За
За

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
По административно дело:
Номер 979 от 2017 г.			

42

За

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
За

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

вът решни я ред за използването на
електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната
власт
администрацията в съдилищата

За
32
68

ПРАВИЛА
За

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
изменение и допълнение на Правилата
за обучението на кандидатите за младши
съдии и младши прокурори и за определяне на техния статус

За
За

27

За

98

За
За

За
За

За
За

конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в
органите на съдебната власт (№ 1)
показателите, методиката и реда за
атестиране на съдия, председател и
заместник-председател на съд (№ 2)
за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори
и следователи и на административни
ръководители и техните заместници
(№ 3)
воденето, съхраняването и достъпа до
регистъра на актовете на съдилищата
(№ 4)
организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела
и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства
по делата, както и вътрешния оборот
и съхраняването на друга информация,
обработвана от съдебната а дминистрация (№ 5)
извършване на процесуални действия
и удостоверителни изявления в електронна форма (№ 6)
съдебните заседатели (№ 7)

изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър
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
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2006 г. за лицензите, одобренията и
разрешенията, издавани от Българската
народна банка по Закона за кредитните
институции
изменение на Наредба № 8 от 2014 г. за
капиталовите буфери на банките
информацията и документите, с които
се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния
управител на банка (№ 9)
допълнение на Наредба № 16 от 2009 г.
за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и
операторите на платежни системи

14
21

30

49
49

63
63

64

91

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАРЕДБИ
За

С Т Р. 7 1

17

За

21

ИНСТРУКЦИИ
изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина за
осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на
Националния осигурителен институт

31

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
21

За

28

26

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

47
67
38

УСЛОВИЯ И РЕД
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 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК

За

ИНСТРУКЦИИ
взаимодействието между Националната
служба за охрана и Министерството на
вътрешните работи (№ 1400)

49

С Т Р. 7 2
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ
И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Общи игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри
Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху
резултати от спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2013 г. за условията и реда за
съхраняване на запаси по Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти

92
За
За

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване
на държавна служба в Държавна агенция
„Национална сигурност“

18

За

За

За
79
93

изменение и допълнение на Правилата
за търговия с електрическа енергия
100

изменение на Устройствения правилник
на Комисията за защита на конкуренцията

67

ИНСТРУКЦИИ
За

СПОРАЗУМЕНИЯ

обстоятелствата, при коит о предприя т и я та, п редос та вя щ и общес т вен и
електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на
сигурността на личните данни, формата
и начина на уведомяването (№ 1)

1

КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО

51

ПРАВИЛНИЦИ
За

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

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

За
22

87

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

30

98

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация

ПРАВИЛНИЦИ

25

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху
случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти

61

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
За

ПРОЦЕДУРИ

Между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза
на Палестинската власт) за взаимна
защита и обмен на к ласифицирана
информация
Между правителството на Република България и правителството на Унгария за
обмен и взаимна защита на класифицирана информация

25

ПРАВИЛНИЦИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
За акредитация   BAS QR 2, версия 7, ревизия 4 от 1 март 2017 г.
За акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април 2017 г.

НАРЕДБИ
регулиране на цените на електрическата
енергия (№ 1)
издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа
енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (№ 7)

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ПРАВИЛНИЦИ
изменение на Устройствения правилник
на дирекция на природен парк „Сините
камъни“
изменение на Устройствения правилник
на регионалните дирекции по горите

22

ПРАВИЛА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИ Т Е К ЪМ МИНИСТ ЕРСТ ВОТО
Н А ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
За

22

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
За

БРОЙ 10 4

отменяне на Инструкция № 1 от 2006 г.
за взаимодействие между органите за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на

79
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Министерството на вътрешните работи,
органите към министъра на финансите,
прокуратурата и следствените органи

22
За

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ПРАВИЛНИЦИ
За
За

дейността на Комис ията за публичен
надзор над регистрираните одитори
изменение и допълнение на Правилника
за дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори

16

За

87

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
За

РЕШЕНИЯ
За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на електронните
съобщителни мрежи от радиослужба
„Радиоразпръскване“ и съоръженията,
свързани с тях (№ 249)
42
изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни
съобщения за собствени нужди чрез
радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо
да бъде индивидуално определен (приети с Решение № 1368 от 31.05.2012 г.)
(№ 333)
57
изменение на Правилата за условията
и реда за прехвърляне на разрешения
за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс (№ 533)
83
изменение и допълнение на Общите
изиск ва н и я п ри ос ъщес т вя ва не на
обществени елект ронни съобщени я
(№ 565)
90
изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни
съобщителни мрежи от неподвижна
радиос лужба и съоръженията, свързани
с тях (№ 609)
102

За
За

За
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дължителните застраховки по чл. 461,
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
(№ 54)
отменяне на Наредба № 42 от 2010 г.
за изграждането и поддържането на
информационна система за оценка,
управление и контрол на риска, в т.ч.
за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от
Кодекса за застраховането
изменение и допълнение на Наредба
№ 49 от 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса
за застраховането и за методиката за
уреждане на претенции за обезщетение
на вреди, причинени на моторни превозни средства
определяне на регулираните пазари
от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или
многостранни системи за т ъргови я
в държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (№ 55)
изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2003 г. за търгово предлагане
за закупуване и замяна на акции
изменение и допълнение на Наредба
№ 41 от 2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на
акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни
методи, в случаите на преобразуване,
договор за съвместно предприятие и
търгово предлагане
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за
финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства

7

19

33

60
83

83

95

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИЦИ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

За

реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя 100

ПРАВИЛНИЦИ
За
За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Фонда
за компенсиране на инвеститорите
устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната
администрация

35

РЕШЕНИЯ
53

НАРЕДБИ
изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на
застрахователите, презастрахователите
и Гаранционния фонд (№ 53)
Поправка
За регистрите на Гаранционния фонд за
обмена и защитата на информацията
и за издаването и отчитането на за-

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

За

6
31

Относно обявяване за член на Европейския
парламент на следващия в листата
кандидат при освобождаване мястото
на член на Европейския парламент
(№ 4111-ЕП)
Относно утвърждаване образц ите на изборните книжа за произвеждане на избори
за народни представители за Народно
събрание (№ 4117-НС)
Относно поправка на техническ а грешка в
Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г.
(№ 4180-МИ)

7

10
13
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Относно утвърждаване образец на изборна
книга – протокол за отчитане резултатите при произвеждане на машинно
гласуване извън страната в изборите за
народни предс тавители (№ 4211-НС)
Относно утвърждаване на нов образец на
изборна книга – Приложение № 70-НС,
за произвеждане на изборите за народни
представители (№ 4284-НС)
Относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите
в Четиридесет и четвъртото Народно
събрание (№ 4670-НС)
Относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание (№ 4686-НС)
Относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по реда на
чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК
(№ 4687-НС)
От носно обявяване на Ду рхан Мех мед
Мус т афа з а нар оден п р едс т а ви т е л
от Втори изборен район – Бургаски
(№ 4723-НС)
Относно обявяване на Димитър Николов
Лазаров за народен представител в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в
44-то Народно събрание (№ 4735-НС)
Относно обявяване на Иглика Иванова Иванова-Събева за народен представител
в Седми изборен район – Габровски, в
44-то Народно събрание (№ 4736-НС)
Относно обявяване на Миглена Дойкова
Александрова за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, в 44-то Народно събрание
(№ 4737-НС)
Относно обявяване на Десислава Йорданова Костадинова-Гушева за народен
представител в Тринадесети изборен
район – Пазарджишки, в 44-то Народно
събрание (№ 4738-НС)
Относно обявяване на Емилия Веселинова
Станева-Милкова, Владимир Славчев
Вълев и Руслан Здравков Тошев за народни представители в Трети изборен
район – Варненски, в 44-то Народно
събрание (№ 4739-НС)
Относно обявяване на Красимир Митков Събев за народен представител в Двадесети
и втори изборен район – Смолянски, в
44-то Народно събрание (№ 4740-НС)
Относно обявяване на Георги Тенев Станков
за народен представител в Двад есети
и девети изборен район – Хасковски, в
44-то Народно събрание (№ 4741-НС)
Относно обявяване на Анна Василева Александрова за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, в
44-то Народно събрание (№ 4742-НС)
Относно обявяване на Димитър Николов
Гамишев за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в
44-то Народно събрание (№ 4743-НС)

14

16

27
28

28

35

37

37

37

37

37

37

37

37

37
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Относно обявяване на Галя Стоянова Василева за народен представител във
Втори изборен район – Бургаски, в 44-то
Народно събрание (№ 4744-НС)
37
Относно обявяване на Калин Николов Поповски за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в
44-то Народно събрание (№ 4745-НС)
37
Относно обявяване на Венка Константинова
Стоянова за народен представител в
Двадесети и осми изборен район – Търговищки, в 44-то Народно събрание
(№ 4746-НС)
37
Относно обявяване на Мартин Владимиров Тинчев за народен представител в
Двадесети и шести изборен район – Софийск и, в 44-то Народно събрание
(№ 4747-НС)
37
Относно обявяване на Калин Димитр ов
Василев за народен представител в Единадесети изборен район – Ловешки, в
44-то Народно събрание (№ 4748-НС)
37
Относно обявяване на Евгения Бисерова
Алексиева и Йорданка Иванова Фикирлийска за народни представители
в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание
(№ 4749-НС)
37
Относно обявяване на Ралица Трилкова
Добрева за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в
44-то Народно събрание (№ 4750-НС)
37
Относно обявяване на Севим Исмаил Али
за народен представител от Втори изборен район – Бургаски, в 44-то Народно
събрание (№ 4751-НС)
37
Относно обявяване на Кристина Максимова Сидорова за народен представител
от Седми изборен район – Габровски
(№ 4778-НС)
43
Относно обявяване на Даниела Добрева
Димитрова за народен представител
от Осми изборен район – Добрички
(№ 4845-НС)
62
Относно обявяване на Асим Ахмедов Адемов за член на Европейския парламент на освободеното място на Мария
Иванова Габриел (№ 4884-ЕП)
76
Относно обявяване на Елена Стефанова
Аксиева за народен представител от
Шестнадесети изборен район – Пловдив
(№ 4897-НС)
80
Относно обявяване на Евгени Генчев Будинов за народен п редс та ви т ел о т
Двадесет и пети изборен район – София
(№ 4906-НС)
83
От носно обявяване на Иван Стефанов
Вълков за народен представител от
В т о р и и з б о р е н р а й о н – Бу р г а с к и
(№ 4907-НС)
83
Относно обявяване на Радослава Пламен
Чеканска за народен представител от
Десети изборен район – Кюстендилски
(№ 4936-НС)
103
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2017 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
Автомобилни превози, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 9/8; 93/2.
Агенция за ядрено регулиране, ПМС № 308 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 278 на Министерския
съвет от 2013 г. 102/24.
Агенция „Митници“, ПМС № 307 за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 57 на Министерския съвет от
2014 г. 102/18.
Агенция по обществени поръчки, ПМС № 53 за
приемане на Устройствен правилник на – 25/2.
Административно обслужване, ПМС № 149
за изменение и допълнение на Наредбата за – ,
приета с ПМС № 246 на Министерския съвет от
2006 г. 61/2.
Административно регулиране и административен контрол, Закон за допълнение на Закона
за ограничаване на – върху стопанската дейност 103/2.
Администрация, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 85/13.
Аерозолни флакони, ПМС № 85 за изменение и
допълнение на Наредбата за етикетиране на – и
изискванията към тях, приета с ПМС № 113 на
Министерския съвет от 2006 г. 35/36.
Активни вещества, Наредба № 1 за съхранение,
транспортиране и износ на неодобрени – 5/91.
Акции, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 13 от 2003 г. за търгово предлагане
за закупуване и замяна на – 83/69.
Акцизи и данъчни складове, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 9/13; Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – 13/38; 80/32; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от
2016 г. 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 – 104/19.
Акцизни стоки, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван
от митническите органи върху средствата за
измерване и контрол на – 104/16.
Алкохол, Наредба № 1 за реда за установяване
употребата на – и/или наркотични вещества или
техни аналози 61/36.
Аптеки, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на – и номенклатурата на лекарствените продукти 79/22.
Астрономически обсерватории и планетариуми,
Правилник за устройството и дейността на – 18/12.
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Атестиране, Наредба № 2 за показателите,
методиката и реда за – на съдия, председател
и заместник-председател на съд 21/12; Наредба
№ 3 за показателите и методиката за – и критериите за отчитане степента на натовареност на
прокурори и следователи и на административни
ръководители и техните заместници 21/38.
Атмосферен въздух, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за норми
за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни
въглеводороди в – 25/36; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми
за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон
в – 48/37; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани
в – от обекти с неподвижни източници 61/26.
Б
Банкови сметки и сейфове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за
Регистъра на – 49/7.
Бедствия, ПМС № 256 за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за
получаване и размерите на възнагражденията
на доброволците за обучение и за изпълнение на
задачи за защита при – , приета с ПМС № 143
на Министерския съвет от 2008 г. 93/17; ПМС
№ 259 за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за създаване и организиране на дейността
на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на – , пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях,
приета с ПМС № 123 на Министерския съвет от
2012 г. 94/12.
Безработица, ПМС № 63 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане
на паричните обезщетения за – , приета с ПМС
№ 32 на Министерския съвет от 2002 г. 29/6; ПМС
№ 322 за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезщетения за – , приета с ПМС № 32 на Министерския
съвет от 2002 г. 102/39.
Биоотпадъци, ПМС № 20 за приемане на Наредба за разделно събиране на – и третиране на
биоразградимите отпадъци 11/4.
Българска агенция по безопасност на храните,  
Закон за изменение на Закона за – 58/1.
Българска банка за развитие, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 63/17.
Българска народна банка, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани
от – по Закона за кредитните институции 63/80.
Български документи за самоличност, Инструкция за изменение на Инструкция № Із-207
от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от
Закона за – 92/55.
Български лични документи, Инструкция за
изменение на Инстр укция № Із-417 от 2010 г.
за организацията и технологията на работа в
структурите на МВР при издаване на – 52/9;
ПМС № 231 за изменение и допълнение на Правилника за издаване на – , приет с ПМС № 13 на
Министерския съвет от 2010 г. 85/40.
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Българско гражданство, Наредба за допълнение
на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава
пета от Закона за – 34/39; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за
прилагане на глава пета от Закона за – 102/113.
Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., ПМС № 67 за одобряване
на прогнозно разпределение на разходите по
подготовка и провеждане на – и на допълнителни
разходи за 2017 г. 29/9; ПМС № 90 за изменение
на ПМС № 67 на Министерския съвет от 2017 г.
за одобряване на прогнозно разпределение на
разходите по подготовка и провеждане на – и
на допълнителни разходи за 2017 г. 39/16; ПМС
№ 112 за изменение и допълнение на ПМС № 67
на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на – и на допълнителни
разходи за 2017 г. 49/3; ПМС № 163 за изменение
и допълнение на ПМС № 67 на Министерския
съвет от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на – и на допълнителни разходи за 2017 г.
64/11; ПМС № 177 за изменение на ПМС № 67
на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на – и на допълнителни
разходи за 2017 г. 68/37; ПМС № 190 за създаване
на Координационен борд по въпросите на – 73/9.
В
Ветеринарномедицински аптеки, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 66 от
2006 г. за изискв ан ията към – 33/24.
Висше образование, ПМС № 233 за изменение
на Наредбата за държавните изисквания за приз
наване на придобито – и завършени периоди
на обучение в чуждестранни висши училища,
приета с ПМС № 168 на Министерския съвет от
2000 г. 86/55.
Военен отчет, ПМС № 165 за изменение и
допълнение на Наредбата за – на български
граждани и техника за мирно и военно време,
приета с ПМС № 167 на Министерския съвет от
2012 г. 65/6.
Военна полиция, ПМС № 111 за приемане на
Правилник за прилагане на Закона за – 48/17.
Военни паметници, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 62/2.
Военно-почивно дело, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за – 4/4.
Военнослужещи, Наредба за изменение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията
и реда за атестиране на – от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
8/73; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за
адаптация на – от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбранатa и Българската армия при освобождаване от военна служба 19/97; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от
2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на – от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 29/28; ПМС
№ 115 за изменение и допълнение на Класифи-
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катора на длъжностите на – в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия, приет с ПМС № 84 на Министерския съвет от 2010 г. 50/3; Инструкция за отменяне на
Инструкция № И-4 от 2011 г. за подбора на – и
граждански лица за работа в служба „Военна
информация“ и на Инструкция № 2 от 2011 г.
за определяне на реда за създаване, използване
и закриване на информационните фондове и за
контрола върху тях в служба „Военна информация“ 61/53; Инструкция № И-5 за условията и
реда за организиране, поддържане и достъп до
електронния регистър на – и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление
на човешките ресурси“ 77/192; Инструкция № И-7
за психологическо осигуряване на – , цивилните служители и кандидатите за назначаване на
длъжности за – и цивилни служители в служба
„Военна полиция“ 88/18.
Въздушни превозвачи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 847 от 2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до
пазара на – на Общността, установени в Репуб
лика България, по въздушни линии, договорени
съгласно международни договори на Република
България с държави извън Европейския съюз 7/85.
Въоръжени сили, ПМС № 145 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за резерва на – на Република България,
приет с ПМС № 145 на Министерския съвет от
2012 г. 60/13.
Г
Гарантиран минимален доход, ПМС № 305 за
определяне на нов месечен размер на – 102/12.
Гаранционен фонд за обмена и защитата на
информацията, Наредба № 54 от 2016 г. за регистрите на – и за издаването и отчитането на
задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2
от Кодекса за застраховането 7/86.
Главна дирекция „Охрана“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството
и дейността на – 12/67.
Гражданска регистрация, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 91/2.
Граждански процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 8/3; 86/2; Закон за
допълнение на – 13/23.
Граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, ПМС
№ 27 за изменение и допълнение на Наредбата
за организацията за осъществяване на – , както
и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи
кораби от международно плаване, приета с ПМС
№ 186 на Министерския съвет от 2012 г. 12/14.
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 5/93.
Данък върху добавената стойност, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – 24/136.
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Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон
за изменение и допълнение на – 63/2; 92/2.
Движение по пътищата, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 77/3.
Дестилационни съоръжения, Наредба № РД04-01 за регистъра на лицата, които извършват
дейности с – 89/12.
Детски градини, ПМС № 121 за приемане на
критерии за определяне на защитените – и защитените училища и на условия и ред за тяхното
допълнително финансиране 51/44.
Деца с изявени дарби, ПМС № 46 за приемане на
Програма на мерките за закрила на – от държавни и общински училища през 2017 г. 22/2; ПМС
№ 81 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на – от
държавни и общински училища през 2017 г., приета
с ПМС № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
35/29; ПМС № 134 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на – от държавни и общински училища през
2017 г., приета с ПМС № 46 на Министерския
съвет от 2017 г. 55/43; ПМС № 135 за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на – от държавни и общински училища през 2017 г., приета с ПМС № 46
на Министерския съвет от 2017 г. 55/45; ПМС
№ 142 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии
и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на – от държавни и
общински училища през 2017 г., приета с ПМС
№ 46 на Министерския съвет от 2017 г. 58/12; ПМС
№ 204 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на – от
държавни и общински училища през 2017 г., приета
с ПМС № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
78/10; ПМС № 248 за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила
на – от държавни и общински училища през
2017 г., приета с ПМС № 46 на Министерския
съвет от 2017 г. 90/13; ПМС № 265 за одобряване
на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на – от държавни и общински училища през 2017 г., приета с ПМС № 46
на Министерския съвет от 2017 г. 95/70; ПМС
№ 269 за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии
и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на – от държавни и
общински училища през 2017 г., приета с ПМС
№ 46 на Министерския съвет от 2017 г. 99/93;
ПМС № 313 за одобряване на допълнителни
трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на – от
държавни и общински училища през 2017 г.,
приета с ПМС № 46 на Министерския съвет от
2017 г. 102/34.
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Дирекция за национален строителен контрол,
Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2001 г.
за принудителното изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от
тях от органите на – 56/24.
Дисциплина и дисциплинарна практика в Министерството на вътрешните работи, Инструкция за
изменение и допълнение на Инструкция № 8121з470 от 2015 г. за организацията на дейността по
установяване на дисциплинарни нарушения и
налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието
на – 25/23.
Добавена стойност, Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху – 97/1.
Добра производствена практика, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 69 от
2006 г. за изискванията за – при производство
на ветеринарномедицински продукти и активни
субстанции 32/20.
Договор, – между Република България и Репуб
лика Казахстан за правна помощ по наказателни
дела 19/13.
Докторанти, Наредба № 8121з-534 за приемане
на курсанти, студенти и – в Академията на МВР
за учебната 2017/2018 г. 31/8.
Дом за медико-социални грижи, ПМС № 5 за закриване на – за деца „Света София“ – София 5/81.
Допингов контрол, ПМС № 126 за изменение на
Наредбата за – при тренировъчна и състезателна
дейност, приета с ПМС № 453 на Министерския
съвет от 2014 г. 53/10.
Допълнителни плащания, ПМС № 162 за одоб
ряване на – от централния бюджет по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за
предоставяне на възмездна финансова помощ на
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София 64/10.
Допълнителни разходи, ПМС № 377 от 2016 г.
за одобряване на – /трансфери за 2016 г. 2/2;
ПМС № 4 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
4/3; ПМС № 6 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2017 г. за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала
„Хемус“ 5/81; ПМС № 11 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2017 г. 8/7; ПМС № 14 за одобряване на – по
бюджета на Минист ерството на земеделието и
храните за 2017 г. 8/8; ПМС № 15 за одобряване
на – за 2017 г. за подготовка и провеждане на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 9/16; ПМС № 21 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на отбраната за 2017 г. 11/23; ПМС № 39 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2017 г. 19/12; ПМС № 45
за одобряване на – /трансфери за 2017 г. 21/3;
ПМС № 50 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2017 г.
24/6; ПМС № 69 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на отбраната за 2017 г. 30/35;
ПМС № 70 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
30/35; ПМС № 74 за одобряване на – /трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината
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от рождението на Васил Левски 32/4; ПМС № 76
за одобряване на – /трансфери от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за дър
жавния бюджет на Република България за 2017 г.
за непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия 33/2; ПМС № 84 за
одобр яване на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2017 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на
неотложни мерки за 2017 г. за присъединяването
на Република България към Шенгенското пространство 35/35; ПМС № 102 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2017 г. 45/2; ПМС № 104 за одобряване на – за
2017 г. 45/4; ПМС № 108 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на културата за
2017 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията 48/15; ПМС № 118 за одобряване
на – по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
51/3; ПМС № 119 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на външните работи за 2017 г.
във връзка с Механизма за бежанците в Турция
51/4; ПМС № 127 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на образованието и науката
за 2017 г. 53/10; ПМС № 129 за одобряване на – /
трансфери за 2017 г. 53/12; ПМС № 138 за одобряване на – /трансфери за 2017 г. 55/51; ПМС
№ 139 за одобряване на – по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. 56/12; ПМС
№ 140 за одобряване на – /трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за
изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 58/11; ПМС № 147 за одобряване на – по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. 60/18; ПМС № 151 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2017 г. 61/4; ПМС № 153
за одобряване на – /трансфери за 2017 г. 63/73;
ПМС № 157 за одобряване на – /трансфери за
2017 г. 64/2; ПМС № 158 за одобряване на – по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. 64/3;
ПМС № 159 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2017 г. 64/3;
ПМС № 160 за одобряване на – /трансфери от
резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона
за държавния бюджет на Република България за
2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотв ратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 64/3; ПМС № 167
за одобряване на – по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
66/1; ПМС № 170 за одобряване на – /трансфери
за 2017 г. 67/2; ПМС № 178 за одобряване на – по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. 68/37;
ПМС № 180 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за 2017 г.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт 69/3; ПМС № 186 за одобряване на – /трансфери за 2017 г. за изплащане на
минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
71/11; ПМС № 189 за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. 73/9; ПМС
№ 193 за одобряване на – по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. 75/4; ПМС № 194 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
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на регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г. 75/4; ПМС № 199 за одобряване на – по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за
финансиране на Европейско изследване на ценностите на територията на Република България
76/11; ПМС № 215 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за
2017 г. за обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната делегация на Република България към НАТО
в новата Главна квартира на НАТО в Брюксел
79/12; ПМС № 216 за одобряване на – по бюджета на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2017 г. 79/12; ПМС № 220
за одобряване на – /трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери
на паричните средства за физическо възпитание
и спорт 81/32; ПМС № 222 за изменение на ПМС
№ 14 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на – по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2017 г. 84/2; ПМС № 223
за одобряване на – по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2017 г. 84/3; ПМС № 224 за
одобряване на – /трансфери за 2017 г. 84/4; ПМС
№ 238 за одобряване на – по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. 87/3; ПМС
№ 239 за одобряване на – /трансфери за 2017 г.
87/4; ПМС № 245 за одобряване на – /трансфери
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 88/17; ПМС
№ 247 за одобряване на – /трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
за непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия 90/8; ПМС № 249 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на външните работи за 2017 г. 90/14; ПМС № 250
за одобряване на – по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт 90/15;
ПМС № 252 за одобряване на – /трансфери за
2017 г. за отбелязване на 100 години от Първата
световна война и на участието на България в нея
93/10; ПМС № 255 за одобряване на – по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
93/16; ПМС № 260 за одобряване на – /трансфери за 2017 г. 95/27; ПМС № 273 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. 99/98; ПМС № 274 за одобряване
на – по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
99/99; ПМС № 277 за одобряване на – /трансфери за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
национални програми за развитие на образованието 99/100; ПМС № 279 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на културата за
2017 г. 99/103; ПМС № 283 за одобряване на – /
трансфери за 2017 г. 100/2; ПМС № 284 за одобряване на – по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г. 101/20; ПМС № 289 за
одобряване на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2017 г. 101/33; ПМС
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№ 292 за одобряване на – по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. 101/34; ПМС
№ 297 за одобряване на – по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. 101/39; ПМС
№ 302 за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. 101/44;
ПМС № 309 за одобряване на – /трансфери за
2017 г. 102/28; ПМС № 314 за одобряване на – по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. 102/35;
ПМС № 315 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г. 102/35; ПМС № 319 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. 102/37; ПМС № 321
за одобряване на – по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. 102/38;
ПМС № 326 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2017 г. за изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 102/40;
ПМС № 331 за одобряване на – /трансфери за
2017 г. 103/17.
Допълнителни трансфери, ПМС № 25 за одобряване на – за Българската национална телевизия
за 2017 г. 11/30; ПМС № 91 за одобряване на – за
2017 г. 39/17; ПМС № 94 за одобряване на – по
бюджетите на общините за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем
по месторабота на педагогическите специалисти
в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г. 41/3;
ПМС № 107 за одобряване на – по бюджета на
Община Пловдив за 2017 г. 48/15; ПМС № 124
за одобряване на – по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2017 г. 53/10; ПМС
№ 136 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на
дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието 55/46; ПМС № 172 за одобряване
на – по бюджетите на общините за 2017 г. за
финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Без свободен час“, одобрена с
Решение № 216 на Министерския съвет от 2017
г. за одобряване на национални програми за
развитие на образованието 68/26; ПМС № 173 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2017 г. за стипендии за образователни резултати
на общинските училища 68/31; ПМС № 181 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на дейности
по Национа лна прог рама „Оптимизаци я на
училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216
на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие на образованието 69/3; ПМС № 188 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2017 г. за финансово
осигуряване на дейности по национални програми
„Ученически олимпиади и състезания“ и „Осигуряване на съвременна образователна среда“,
одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет
от 2017 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието 73/2; ПМС № 192
за одобряване на – за бюджетите на общини за
2017 г. за ремонт, възстановяване, изграждане
и довършване на военни паметници 75/3; ПМС
№ 196 за одобряване на – по бюджетите на об-
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щините за 2017 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национ ална програма „Осигуряване
на съвременна образователна среда“, одобрена
с Решение № 216 на Министерския съвет от
2017 г. за одобр яване на национални програми
за развитие на образованието 76/4; ПМС № 202
за одобряване на – по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2017 г. 78/10; ПМС
№ 226 за одобряване на – по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2017 г. за националното съфинансиране за периода 2015/2017 г. по
проекти, финансирани по Механизма за свързване
на Европа, сектор „Транспорт“ 84/7; ПМС № 230
за одобряване на – по бюджетите на общините
за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности
по национа лни прог рами „Оптимизаци я на
училищната мрежа“ и „Без свободен час“, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от
2017 г. за одобряване на национални програми за
развитие на образованието 85/36; ПМС № 253 за
одобряване на – по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. 93/16; ПМС № 257
за одобряване на – по бюджетите на общините
за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности
по националните програми „Оптимизация на
училищната мрежа“ и „Развитие на системата
на предучилищното образование“, одобрени с
Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г.
94/3; ПМС № 261 за одобряване на – за 2017 г. за
изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати от труда на директорите на
общинските детски градини, училища, центрове
за подкрепа за личностно развитие и центрове за
специална образователна подкрепа 95/31; ПМС
№ 262 за одобряване на – по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на
дейности по Национална програма „Оптимизация
на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216
на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие на образованието 95/38; ПМС № 272 за одобряване на – по
бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2017 г. 99/98; ПМС № 287 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2017 г. за финансово
осигуряване на дейности по национални програми „Осигуряване на съвременна образователна
среда“, „Без свободен час“ и „Обучение за IT
кариера“, одобрени с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. 101/21; ПМС № 288 за
одобряване на – по бюджетите на общините за
2017 г. за финансово осигуряване на дейности
по националните програми „Оптимизация на
училищната мрежа“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата
на предучилищното и училищното образование“,
одобрени с Решение № 216 на Министерския
съвет от 2017 г. 101/25; ПМС № 293 за одобряване на – за покриване на неизпълнението на
приходите по бюджета на съдебната власт за
2017 г. 101/35; ПМС № 296 за одобряване на – за
2017 г. за осигуряване дейността на защитените
детски градини и защитените училища 101/36;
ПМС № 298 за одобряване на – по бюджета на
Министерството на околната среда и водите за
2017 г. 101/39; ПМС № 299 за одобряване на – по
бюджетите на общините за 2017 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици
по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование 101/40; ПМС № 310 за
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одобряване на – по бюджетите на общините за
2017 г. за стипендии на учениците след завършено основно образование 102/29; ПМС № 312 за
одобряване на – от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия 102/34.
Допълнително възнаграждение, Наредба № 8121з254 за условията и реда за формиране на – за
постигнати резултати в служебната дейност на
служителите в Министерството на вътрешните
работи 19/23.
Доставчици на горива и енергия за транспорта,
ПМС № 198 за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация
на докл адите на – 76/7.
Дървесина, ПМС № 205 за допълнение на ПМС
№ 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена
на – и недървесните горски продукти по чл. 179,
ал. 1 от Закона за горите 78/11.
Държавен бюджет, ПМС № 96 за допълнение
на ПМС № 374 на Министерския съвет от 2016 г.
за изпълнението на – на Република България за
2017 г. 41/14; Закон за – на Републ ика България
за 2018 г. 99/19; ПМС № 286 за извършване на
промени на у твърдените със Закона за – на
Република България за 2017 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2017 г. 101/20; ПМС № 325
за извършване на промени на утвърдените със
Закона за – на Република България за 2017 г. максимални размери на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2017 г. 102/40;
ПМС № 332 за изпълнението на – на Република
България за 2018 г. 103/18.
Държавен противопожарен контрол, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882
от 2014 г. за реда за осъществяване на – 19/31;
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882
от 2014 г. за реда за осъществяване на – 84/27.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, ПМС № 131 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет
с ПМС № 13 на Министерския съвет от 2004 г.
54/5; ПМС № 303 за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 13 на Министерския съвет от 2004 г. 101/45.
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания,
условията и реда за постъпване на държавна
служба в – 18/15.
Държавна комисия по сигурността на информацията, ПМС № 38 за приемане на Устройствен
правилник на – и на нейната администрация 19/2.
Държавна служба, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за
назначаване на – в Министерството на вътрешните работи 25/20.
Държавна собственост, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 13/19.
Държавни детски градини към Министерството
на отбраната, Правилник за организацията и
дейността на – и условията и реда за записване,
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отписване и преместване на деца в държавните
детски градини към Министерството на отбраната 43/4.
Държавни културни институти, ПМС № 42 за
преобразуване на – 21/2.
Държавни помощи, Закон за – 85/15.
Държавни служители, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г.
за реда за прекратяване на служебното правоотношение на – в Министерството на вътрешните
работи 19/31; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и
реда за провеждане на конкурс за преминаване в
по-висока по вид длъжност на – в Министерството
на вътрешните работи 26/18; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г.
за преназначаване на – в Министерството на
вътрешните работи 29/21; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-408 от 2015 г.
за оценка на изпълнението на длъжността от – в
Министерството на вътрешните работи 30/41;
Наредба № 8121з-919 за размера на основните
месечни възнаграждения на – по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътр ешните работи и размера на началните и
максималните заплати за длъжност на лицата,
работещи по трудово правоотношение 60/46.
Държавни ценни книжа, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда
и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с – 29/31; Наредба за изменение
на Наредба № 15 от 2007 г. за контрол върху
сделките с – 29/32.
Държавно обществено осигуряване, ПМС № 43 за
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета
на – за 2017 г. 21/3; ПМС № 47 за одобряване на
допълнителен трансфер по бюджета на – за 2017 г.
22/14; ПМС № 68 за изменение и допълнение на
Наредбата за паричните обезщетения и помощи
от – , приета с ПМС № 188 на Министерския съвет
от 2015 г. 30/2; Закон за изменение на Закона за
бюджета на – за 2017 г. 54/3; Закон за бюджета
на – за 2018 г. 99/2.
Е
Европейска професионална карта, ПМС № 36
за приемане на Наредба за условията и реда за
издаване на – 18/2.
Европейски структурни и инвестиционни
фондове, ПМС № 57 за приемане на Наредба за
посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне размера
на финансовите корекции по реда на Закона за
управление на средствата от – 27/7; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
2016 г. за определяне на реда за съгласуване на
проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона
за управление на средствата от – 77/192; Закон за
изменение и допълнение на Закона за управление
на средствата от – 85/30.
Европейски съюз, ПМС № 72 за изменение и
допълнение на ПМС № 70 на Министерския съвет
от 2010 г. за координация при управлението на
средствата от – 30/36; ПМС № 92 за изменение
и допълнение на ПМС № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за координация по въпросите
на – 39/17.
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Екодизайн, ПМС № 276 за 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. 99/100.
Експертен съвет по биоциди, Правилник за
организацията и дейността на – 91/17.
Експертен съвет по лечение на зависимос
ти, Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за функциите и организацията на
дейността на – 91/21.
Електрическа енергия, Наредба № 1 за регулиране на цените на – 25/38; Наредба № 7 за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за
произход на – , произведена от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия 61/50; Правила за изменение и
допълнение на Правилата за търговия с – 100/45.
Електронен подпис, Правилник за вътрешния
ред за използването на – и електронна идентификация от органите на съдебната власт 32/14;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
електронния документ и – 85/2.
Електронни административни услуги, ПМС № 3
за приемане на Наредба за общите изисквания към
информационните системи, регистрите и – 5/2.
Електронни дела, Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп
до – и начина на съхраняване на доказателствата
и доказателствените средства по делата, както
и вътрешния оборот и съхраняването на друга
информация, обработвана от съдебната администрация 47/39.
Електронни съобщения, Решение № 333 за
изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на – за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен
спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (приети с Решение № 1368
от 31.05.2012 г.) 57/12; Наредба за допълнение на
Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга
по Закона за – 78/131; Решение № 565 за изменение и допълнение на Общите изисквания при
осъществяване на обществени – 90/21; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 101/13.
Електронни съобщителни мрежи, Решение
№ 249 от 11 май 2017 г. за изменение и допълнение
на Технически изисквания за работа на – от радиослужба „Радиоразпръскване“ и съоръженията,
свързани с тях 42/1; Решение № 609 за изменение
и допълнение на Техническите изисквания за
работа на – от неподвижна радиос лужба и съоръженията, свързани с тях 102/115.
Електронни съобщителни услуги, Инструкция
№ 1 от 2016 г. за обстоятелствата, при коит о
предприятията, предоставящи общ ествени – ,
уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина
на уведомяването 1/39.
Енергетика, Закон за допълнение на Закона
за – 51/2.
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Енергийна ефективност, ПМС № 29 за изменение и допълнение на ПМС № 18 на Министерския
съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за – 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 12/42;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2004 г. за – на сгради 93/18.
Ж
Железопътна система в рамките на Европейския
съюз, Наредба за изменение на Наредба № 57 от
2004 г. за постигане на оперативна съвместимост
на националната железопътна система с – 85/71.
Животновъдни обекти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към – 56/21.
Животни, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 61 от 2006 г. за условият а и реда
за официална идентификация на – , за които не
са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз 65/26.
Жилищен фонд, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване
под наем на имоти от – на Министерството на
отбраната и за изплащане на компенсац ионни
суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно
договаряне 8/72; 70/18.
З
Задължителни застраховки, Наредба за отменяне на Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането
и поддържането на информационна система за
оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за
издаване на полици по – по чл. 249, т. 1 и 2 от
Кодекса за застраховането 19/98.
Задължителни осигурителни вноски, ПМС № 59
за изменение на Наредбата за реда за избор на
осигуряване, внасяне и разпределяне на – , вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация,
приета с ПМС № 233 на Министерския съвет от
2015 г. 28/2.
Задържане под стража, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за изпълнение на наказанията и – 14/14.
Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“, Изменение на – между
Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие 12/59; Изменение
на – между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от
1 февруари 2010 г. 12/61.
Закрила на детето, ПМС № 211 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 153 на Министерския съвет от 2003 г. 79/9.
Заплати, ПМС № 228 за изменение и допълнение на ПМС № 67 на Министерския съвет от
2010 г. за – в бюджетните организации и дейности
85/32.
Заплащане на труда, Наредба № 4 за нормиране
и – 34/25; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и – 76/12.
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Защитени географски означения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г.
за специфичните изисквания при осъществяване
на официалния контрол върху употребата на – и
храни с традиционно специфичен характер 29/22.
Звено за оперативно управление и финансово
осигуряване на организационните структури, Правилник за устройството и дейността на – на Министерството на образованието и науката 44/17.
Здраве, Наредба за изменение на Наредба
№ 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и
отклоненията, които застрашават живота и – на
децата и учениците 89/12.
Здравни изисквания, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 15 от 2006 г. за – към
лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните обекти, предприятията, които
произвеждат или търгуват с храни, бръснарските,
фризьор-ските и козметичните салони 87/28.
Здравословни и безопасни условия на труд, Закон
за изменение и допълнение на Закона за  – 97/29.
Земеделски земи, Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването
на – 13/21; ПМС № 209 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. 79/4.
И
Играчки, ПМС № 206 за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на – , приета с ПМС
№ 300 на Министерския съвет от 2010 г. 78/12.
Игри със залагания, Общи игрални условия и
правила за организиране на – върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване
на факти 22/51; Общи игрални условия и правила
за организиране на – върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета 22/53.
Изделия и технологии с двойна употреба, ПМС
№ 152 за приемане Списък на продукт ите, свързани с отбраната и Списък на – , които подлежат
на контрол при внос 63/29; Закон за изменение
и допълнение на Закона за експортния контрол
на продукти, свързани с отбраната, и на – 101/12.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
ПМС № 99 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 106 на
Министерския съвет от 2015 г. 44/4.
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, ПМС № 93 за изменение на
Устройствения правилник на – към министъра на
финансите, приет с ПМС № 346 на Министерския
съвет от 2008 г. 40/21.
Изпълнителна агенция „Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“,
ПМС № 237 за създаване на – и за приемане на
Устройствен правилник на – 86/56.
Имунизации, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за – в Република
България 38/5.
Имущество, придобито от престъпна дейност,
Инструкция за отменяне на Инструкция № 1
от 2006 г. за взаимодействие между органите за
установяване на – , органите на Министерството
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на вътрешните работи, органите към министъра
на финансите, прокуратурата и следствените
органи 22/50.
Инвестиции, ПМС № 235 за изменение на
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на – , приет с ПМС № 221 на Министерския
съвет от 2007 г. 86/55.
Индивидуално определен ограничен ресурс, Решение № 533 за изменение на Правилата за
условията и реда за прехвърляне на разрешения
за ползване на – 83/75.
Индустриална собственост, ПМС № 161 за приемане на Наредба за представителите по – 64/5.
Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, ПМС № 143 за
откриване на – в структурата на Университета
по библиотекознание и информационни технологии – София 58/13.
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността
на – 80/32.
Интегрирана система за администриране и
контрол, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и ползване
на – 8/72.
Информационен център на Министерството на
отбраната, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на – 71/25.
К
Кадастрална карта и кадастрални регистри,
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на – 4/5; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4
от 2016 г. за предоставяне на услуги от – 88/17.
Казеини, ПМС № 2 за приемане на Наредба за
специфичните изисквания към – и казеинатите,
предназначени за консумация от човека 4/1.
Капиталови буфери на банките, Наредба за
изменение на Наредба № 8 от 2014 г. за – 63/92.
Квалификация по професията „Бродировач“,
Наредба № 8 за придобиване на – 104/6.
Квалификация по професията „Плетач“, Наредба
№ 6 за придобиване на – 85/56.
Класифицирана информация, ПМС № 175 за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на – , приет с ПМС
№ 276 на Министерския съвет от 2002 г. 68/35.
Кодекс за застраховането, Закон за допълнение на – 8/2.
Кодекс за признатите организации, – (Кодекс
ПО) 15/6.
Кодекс за социално осигуряване, Закон за изменение и допълнение на – 92/6.
Кодекс на търговско корабоплаване, Закон за
изменение и допълнение на – 93/2.
Кодекс на труда, Закон за изменение и допълнение на – 102/3.
Командировки, ПМС № 103 за изменение и
допълнение на Наредбата за дългосрочните – в
чужбина, приета с ПМС № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. 45/3; ПМС № 117 за допълнение
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на Наредбата за дългосрочните – в чужбина,
приета с ПМС № 252 на Министерския съвет от
2000 г. 51/3; ПМС № 176 за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните – в чужбина,
приета с ПМС № 252 на Министерския съвет от
2000 г. 68/36.
Командироване, ПМС № 382 от 2016 г. за
приемане на Наредба за условията и реда за – и
изпращане на работници и служители в рамките
на предоставяне на услуги 2/4.
Командировъчни средства, ПМС № 49 за изменение и допълнение на Наредбата за – при
задграничен мандат, приета с ПМС № 188 на
Министерския съвет от 2008 г. 24/2; ПМС № 324
за изменение на Наредбата за – при задграничен
мандат, приета с ПМС № 188 на Министерския
съвет от 2008 г. 102/40.
Комисия за защита от дискриминация, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 87/27.
Комисия за защита на конкуренцията, Правилник за изменение на Устройствения правилник
на – 67/173.
Комисия за отнемане на незаконно придобито
имущество, Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за устройството и дейността
на – и на нейната администрация 79/22.
Комисия за публичен надзор над регистрираните
одитори, Правилник за дейността на – 16/28;
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на – 87/28.
Комисия за финансов надзор, Правилник за
устройството и дейността на – и на нейната
администрация 53/14; Закон за изменение и допълнение на Закона за – 95/2.
Комплексна автоматизирана система за управ
ление при извънредно положение, военно положение
или положение на война, ПМС № 19 за изменение
и допълнение на Постановление № 36 на Министерския съвет от 2001 г. за изграждане на – (КАС)
9/31; ПМС № 71 за приемане на Правилник за
работата на Специализирания експертен съвет по
устройство на територията при Министерството
на отбраната по – 30/36.
Конвенция Минамата, – относно живака 61/4.
Конвойна дейност, Инструкция № 8121з-1161
за организацията и реда за осъществяване на – в
Министерството на вътрешните работи 75/28.
Контролни точки, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Із-2539 от 2012 г. за
определяне първоначалния максимален размер
на – , условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при
извършването на които от наличните – на водача,
извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията
и реда за издаване на разрешение за провеждане
на допълнително обучение 28/4.
Концесии, Закон за – 95/1.
Кораби, Наредба № 54 от 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието
на оборудването на морските – 4/55; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 20
от 2011 г. относно правилата за безопасност и
стандартите за пътническите – 52/15.
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Корабни документи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за – 62/32;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2004 г. за – 85/68.
Кредитни институции, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 97/30.
Културно наследство, Наредба за допълнение
на Наредба № H-4 от 2009 г. за реда за водене на
Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона
за – 102/90.
Културни организации, Наредба за изменение
на Наредба № H-1 от 2007 г. за информационния
регистър на – 79/23.
Л
Легализации, ПМС № 263 за изменение и допълнение на Правилника за – , заверките и преводите
на документи и други книжа, утвърден с ПМС
№ 184 на Министерския съвет от 1958 г. 95/41.
Лекарствени продукти, ПМС № 380 от 2016 г. 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. 2/3; ПМС № 12 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. 8/7; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството,
реда и организацията на работата на аптеките
и номенклатурата на – 24/117; 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 от Закона за – в хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК 26/21;
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 89/8; ПМС
№ 323 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. 102/39.
Летища, ПМС № 44 за изменение на Наредбата за таксите за използване на – за обществено
ползване и за аеронавигационно обслужване в
Република България, приета с ПМС № 280 на
Министерския съвет от 1998 г. 21/3; Наредба
за изменение на Наредба № 20 от 2006 г. за
удостоверяване експлоатационната годност на
граждански – , летателни площадки, системи и
съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по
наземно обслужване и за достъпа до пазара по
наземно обслужване в – 34/39; ПМС № 306 за
изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на – за обществено ползване
и за аеронавигационно обслужване в Република
България, приета с ПМС № 280 на Министерския
съвет от 1998 г. 102/12.
Лечебни заведения, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 101/3.
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Линия на бедност за страната, ПМС № 23 за
определяне размера на – за 2017 г. 11/23; ПМС
№ 280 за определяне размера на – за 2018 г. 99/104.
Лица, които нямат доход и/или лично иму
щество, ПМС № 214 за изменение на ПМС № 17
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на – , което да им
осигурява лично участие в здравноосигурителния
процес 79/12.
Лица, правоспособни да извършват дейности по
кадастъра, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване
на регистъра на – 81/37.
Лиценз, Наредба за изменение на Наредба № 60
от 2006 г. за изискванията към данните, които
съдържа документацията за издаване на – за
употреба на ветеринарномедицински продукти
74/13; ПМС № 217 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. 79/13.
Лицензиране, Наредба за допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. за – на платежните институции,
дружествата за електронни пари и операторите
на платежни системи 91/22.
Лични данни, Инструкция за допълнение на
Инст рукция № 8121з-1122 от 2015 г. за реда за
обработка на – в Министерството на вътр ешните
работи 3/5.
Лотарийни игри, Общи игрални условия и
правила за организиране на – 22/52.
М
Медиатори, Наредба за изменение на Наредба
№ 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на
организациите, които обучават – ; за изискванията
за обучение на медиатори; за реда за вписване,
отписване и заличаване на – от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични
правила за поведение на – 100/43.
Медицинска експертиза, ПМС № 120 за приемане на Наредба за – 51/5.
Медицински изисквания, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-345 от 2014 г.
за определяне на – за работа в Министерството
на вътрешните работи 83/2.
Медицински стандарт „Ортопедия и травматология“, Наредба № 2 за утвърждаване на – 84/27.
Медицински стандарт „Спешна медицина“, Наредба № 3 за утвърждаване на – 86/76.
Междуведомствен съвет по пространствени
данни, ПМС № 197 за изменение и допълнение
на Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на – , приет с ПМС № 332
на Министерския съвет от 2010 г. 76/6.
Международна закрила, Наредба № 3 за условията и реда за приемане и обучение на лицата,
търсещи или получили – 32/46.
Международна конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. Изменения
към – с измененията и допълненията 16/2; 16/3;
16/10; 16/13; 16/14; 16/15; 16/17; 17/3; 17/4; 17/6;
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17/8; 17/10; 17/14; 17/15; 19/18; 20/19; 20/35; 20/36;
20/38; 20/39; 20/40; 20/42; 20/43; 20/45; 22/15; 23/44;
23/47; 24/117.
Меморандум, – за изпълнение на Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП
България – Сърбия CCI 2014TC16I5CB007 между
правителството на Република България и правителството на Република Сърбия 101/53; – за
изпълнение на Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС ССI
2014TC16I5CB006 между правителството на Репуб
лика България и правителството на Република
Македония 101/60.
Меморандум за разбирателство, – в областта
на туризма между Министерството на туризма
на Република България и Националната администрация по туризъм на Китайската народна
република 2/39; – межд у Министерството на
външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Палестина за
създаване на Смесена комисия на ниво министри
44/16; – между Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията на
Република България и Министерството на транспорта и съобщенията на Република Македония
за развитието на железопътните връзки между
София и Скопие 67/172; – относно развитието на
железопътната връзка „Солун – Кавала – Александруполис – Бу ргас – Варна – Русе“ меж ду
Република България и Републ ика Гърция („Железопътен проект С-К-А-Б-В-Р“) 80/31.
Местни данъци и такси, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 88/2.
Местни паразитози, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагнос
тиката, профилактиката и контрола на – 37/10.
Методика за определяне цената на услугата
„Доставяне на вода за напояване“, ПМС № 16 за
приемане на – 9/18.
Метрологичен контрол, ПМС № 234 за изменение на Наредбата за средствата за измерване,
които подлежат на – , приета с ПМС № 239 на
Министерския съвет от 2003 г. 86/55.
Механизъм за свързване на Европа, ПМС № 114
за изменение и допълнение на ПМС № 76 на
Министерския съвет от 2014 г. за създаване на
Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране
на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент
(ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент
и на Съвета за създаване на – 50/2.
Минимална работна заплата, ПМС № 22 за
определяне на нов размер на – за страната 11/23;
ПМС № 141 за определяне на нов размер на – за
страната 58/11; ПМС № 316 за определяне нов
размер на – за страната 102/36.
Министерски съвет, ПМС № 30 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – и на
неговата администрация, приет с ПМС № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. 12/46; ПМС № 89
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – и на неговата администрация,
приет с ПМС № 229 на Министерския съвет от
2009 г. 39/15.
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Министерство за Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018, ПМС № 100
за приемане на Устройствен правилник на – 44/4;
ПМС № 109 за одобряване на промени по бюджета
на – за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала
на търговско дружество 48/16.
Министерство на външните работи, ПМС № 10
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 202 на Министерския съвет от 2013 г. 7/14.
Министерство на вътрешните работи, ПМС
№ 48 за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – , приет с ПМС
№ 207 на Министерския съвет от 2014 г. 22/14;
ПМС № 77 за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – , приет
с ПМС № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
33/7; Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие
между – и Националната агенция за приходите
52/9; Закон за допълнение на Закона за – 58/10;
Инструкция № И-2 за взаимодействие между
митническите органи и органите на – 59/19; Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 97/15.
Министерство на енергетиката, ПМС № 300
за одобряване на промени по бюджета на – за
2017 г. във връзка с увеличаване капитала на
търговско дружество 101/43.
Министерство на здравеопазването, ПМС № 148
за приемане на Устройствен правилник на – 60/19.
Министерство на земеделието, храните и горите, ПМС № 130 за приемане на Устройствен
правилник на – 55/6.
Министерство на икономиката, ПМС № 304
за одобряване на промени по бюджета на – за
2017 г. във връзка с увеличаване на капитала на
търговско дружество 101/46.
Министерство на културата, ПМС № 156 за
одобряване на промени по бюджета на – за 2017 г.
във връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество 64/2; ПМС № 266 за приемане на Устройствен правилник на – 98/2.
Министерство на младежта и спорта, ПМС
№ 56 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 142 на
Министерския съвет от 2013 г. 27/2; ПМС № 166
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 142 на Министерския съвет от 2013 г. 65/17.
Министерство на образованието и науката,
ПМС № 97 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 11 на
Министерския съвет от 2010 г. 41/15.
Министерство на околната среда, ПМС № 208
за приемане на Устройствен правилник на – и
водите 80/2.
Министерство на отбраната, ПМС № 184
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 5 на Министерския съвет от 2014 г. 71/2; ПМС № 282 за
одобряване на промени по бюджета на – за 2017 г.
във връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество 100/2.
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, ПМС № 171 за приемане на
Устройствен правилник на – 68/2.
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Министерство на финансите, ПМС № 37 за
изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 353 на Министерския съвет от
2016 г. 18/7.
Младши съдии и младши прокурори, Правила
за изменение и допълнение на Правилата за
организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за – в края на обучението в
Националния институт на правосъдието 27/18;
Правила за изменение и допълнение на Правилата за обучението на кандидатите за – и за
определяне на техния статус 98/44.
Мляко, Наредба № 2 за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране
и преработка на сурово краве – , предлагането
на пазара на – и млечни продукти и официалния
им контрол 20/55.
Морска трудова конвенция, Изменения от 2014 г.
на – от 2006 г. на Международната организация
на труда 54/5.
Морски лица, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност
на – в Републ ика България 10/24.
Моторни превозни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г.
за одобряване типа на нови – от категория L
1/38; ПМС № 17 за изменение на Наредбата за
излезлите от употреба – , приета с ПМС № 11
на Министерския съвет от 2013 г. 9/23; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 49
от 2014 г. за задължителното застраховане по
чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
и за методиката за уреждане на претенции за
обезщетение на вреди, причинени на – 33/29;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване
на свидетелство за управление на – , отчета на
водачите и тяхната дисциплина 52/3; 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 62/18.
Н
Наказания и задържане под стража, Закон за
изменение и допълнение на Законa за изпълнение на – 13/3.
Наказателен кодекс, Закон за изменение и
допълнение на – 101/5.
Наказателно-процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 63/17.
Народни представители, ПМС № 31 за приемане
на план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на избори за – на 26 март 2017
г. 12/47; ПМС № 32 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 изборите за – на
26 март 2017 г. 15/4; ПМС № 33 за изменение
и допълнение на ПМС № 31 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането на
избори за – на 26 март 2017 г. 15/6.
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Насърчаване на заетостта, ПМС № 225 за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 131
на Министерския съвет от 2003 г. 84/5; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 97/27.
Национален военноисторически музей, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 65/23.
Национален дворец на децата, Правилник за
устройството и дейността на – 18/7.
Национален музей на образованието – Габрово,
Правилник за устройството и дейността на – 10/16.
Национален осигурителен институт, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция
№ 1 от 2015 г. за реда и начина за осъществяване
на контролно-ревизионна дейност от контролните
органи на – 31/28.
Национален рамков договор, Договор за изменение и допълнение на – за денталните дейности
между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2016 г. 5/86; – за
денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски
съюз за 2017 г. 23/2; – за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз за 2017 г. 24/8.
Национален съвет по антикорупционни политики, ПМС № 40 за изменение на ПМС № 136
на Министерския съвет от 2015 г. за създаване
на – 19/12; ПМС № 132 за изменение и допълнение
на ПМС № 136 на Министерския съвет от 2015 г.
за създаване на – 55/42.
Национален съвет по демографска политика към
Министерския съвет, ПМС № 133 за изменение
и допълнение на ПМС № 138 на Министерския
съвет от 2014 г. за създаване на – 55/43.
Национален фонд „Култура“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси
за предоставяне на средства от – 5/93.
Национален център по радиобиология и радиа
ционна защита, Правилник за устройството и
дейността на – 21/5.
Национална здравноосигурителна каса, Закон за
бюджета на – за 2018 г. 101/13; Закон за изменение на Закона за бюджета на – за 2018 г. 103/2.
„Национална комп ания „Железопътна инфраструктура“, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността на
държавно предприятие – 53/14.
Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014/2018 г., Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2014 г. за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по – 32/36; 67/189.
Национална служба за охрана, Инструкци я
№ 1400 за взаимодействието между – и Министерството на вътрешните работи 49/8.
Национални програми за младежта, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г.
за условият а и реда за финансово подпомагане
на проекти по – 21/11.
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Национално знаме, ПМС № 243 за изменение
на ПМС № 234 на Министерския съвет от 1998 г.
за определяне на реда за изобразяване и възпроизвеждане на – 87/9.
Национално издателство за образование и наука
„Аз-буки“, Правилник за устройството и дейността
на – 34/23.
Несъстоятелност на работодателя, ПМС № 61
за изменение на Наредбата за реда и начина за
информиране на работниците и служителите и за
отпускане и изплащане на гарантираните вземания
при – , приета с ПМС № 362 на Министерския
съвет от 2004 г. 29/5.
Нефт и нефтопродукти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за
условията и реда за съхраняване на запаси по
Закона за запасите от – 92/54.
Нормативни актове на Министерския съвет,
ПМС № 9; ПМС № 101; ПМС № 174; за изменение на – 7/13; 45/2; 68/32.
ПМС № 207; за допълнение на – 78/12.
ПМС № 384 от 2016 г.; ПМС № 8; ПМС № 18;
ПМС № 83; ПМС № 183; ПМС № 241; ПМС № 258;
ПМС № 311; за изменение и допълнение на – 3/2;
7/11; 9/26; 35/34; 69/7; 87/5; 94/7; 102/33.
ПМС № 227; за изменение, допълнение и отменяне на – 84/8.
ПМС № 242; за отменяне на – 87/9.
Нотариуси, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 от 2016 г. 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 25/54; Наредба за допълнение
на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви
на – и нотариалните кантори 44/20.
О
Обезщетения, Наредба № 8121з-920 за условията
и реда за изплащане на – по глава единадесета
от Закона за Министерството на вътрешните
работи 60/62.
Области на политики, ПМС № 378 от 2016 г. за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на финансите за
2016 г. 2/2; ПМС № 379 от 2016 г. за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2016 г. 2/3; ПМС № 381 от
2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2016 г. 2/4; ПМС № 98 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. 43/4; ПМС № 137 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните
услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“
и „Домашен помощник“ 55/51; ПМС № 150 за
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одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. 61/3; ПМС № 203 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2017 г. 78/10; ПМС
№ 254 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
финансите за 2017 г. 93/16; ПМС № 268 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на околната
среда и  водите за 2017 г. 99/93; ПМС № 275 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на икономиката
за 2017 г. 99/99; ПМС № 278 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на труда и социалната политика
за 2017 г. 99/103; ПМС № 281 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2017 г. 99/104; ПМС
№ 285 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на
външните работи за 2017 г. 101/20; ПМС № 290 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на
утвърдените разходи по – /бюджетни програми по
бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. 101/33; ПМС № 291 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2017 г. 101/34; ПМС № 294
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на финансите
за 2017 г. 101/35; ПМС № 295 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи за 2017 г.
101/36; ПМС № 301 за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи
по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. 101/43; ПМС
№ 317 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – /бюджетни програми по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2017 г. 102/36; ПМС № 318 за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени
на утвърдените разходи по – /бюджетни програми
по бюджета на Министерството на правосъдието
за 2017 г. 102/37; ПМС № 320 за одобряване на
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по – /бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2017 г. 102/38; ПМС
№ 327 за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по – и бюджетни програми по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2017 г. 102/41.
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Обменни бюра, Наредба за изменение на
Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за
вписване в регистъра и изискванията към дейността на – 41/16.
Обмен на информация, Инструкция № И-3 за
взаимодействие и – между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и
социалната политика 88/20.
Обучение, Инструкция № И-4 за обучението
на курсанти и служители за нуждите на Минис
терството на отбраната в обучаващи институции
на МВР и – на курсанти и служители за нуждите
на Министерството на вътрешните работи във
военните академии, висшите военни училища
и профес ионалните сержантск и/старшинск и
колежи 82/88.
Обществени поръчки, ПМС № 251 за приемане
на Наредба за условията и реда за определяне
на външни експерти за проверка на технически
спецификации при възлагане на – 91/13.
Обществено осигуряване, ПМС № 62 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. 29/6.
Общественополезна дейност, ПМС № 105 за
отменяне на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени
проекти на юридически лица с нес топанска цел,
определени за осъществяване на – , за дейности
за социално отговорно поведение по чл. 10а от
Закона за хазарта, приета с ПМС № 223 на Министерския съвет от 2015 г. 45/4.
Овце и кози, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните
изисквания към – при придвижването или транспортирането им между Република България и
държавите – членки на Европейския съюз, за
определяне на здравния статус на обектите, от
които произхождат, и допълнителните гаранции
за здравния статус на тези обекти 59/2.
Одитна дейност, Наредба № 1 за условията,
реда и начина за извършване на външни оценки
за осигуряване качеството на – 29/28.
Одържавени недвижими имоти, ПМС № 185 за
изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване
на собствеността върху – , приета с ПМС № 95
на Министерския съвет от 2007 г. 71/10.
Околна среда, Закон за изменение и допълнение
на Закона за опазване на – 12/2; 76/2.
Опасни товари, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка
и превоз на опасни и/или замърсяващи товари
по море и на – по вътрешни водни пътища 45/8;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на – 76/13; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 46 от
2001 г. за железопътен превоз на – 78/128; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 18 от
1999 г. за безопасен превоз на – по въздуха 87/31;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни
и/или замърсяващи товари по море и на – по
вътрешни водни пътища 95/44.
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Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, Наредба за изменениe
и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за
реда и условията за определяне на целевите групи
по – , съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица 100/44.
Организации от публичния сектор, ПМС № 24
за приемане на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните
комитети в – 11/24.
Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротех
нически изделия, Наредба № РД-02-20-1 за планиране и проектиране на строежи, предназначени за
производство, съхранение и търговия на – 11/33;
ПМС № 106 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с – и контрола над тях
във и от Въоръжените сили на Република България, приета с ПМС № 278 на Министерския
съвет от 2010 г. 46/1; ПМС № 218 за приемане на
Наредба за условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с – , и за контрола над
тях в Държавната комисия по сигурността на
информацията 80/20.
Осигурителни вноски, ПМС № 64 за изменение
и допълнение на Наредбата за елементите на
възнаграждението и за доходите, върху коит о се
правят – , приета с ПМС № 263 на Министерския
съвет от 1999 г. 29/8.
Основен пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на Националната здравноосигурителна
каса, Наредба за допълнение на Наредба № 2 от
2016 г. за определяне на – 37/12.
Отбрана и въоръжени сили, ПМС № 13 за изменение на ПМС № 188 на Министерския съвет
от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – на Република
България, приет с ПМС № 46 на Министерския
съвет от 2010 г. 8/8; Закон за изменение на Закона
за – на Република България 58/10; ПМС № 191
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – на Република България,
приет с ПМС № 46 на Министерския съвет от
2010 г. 74/2; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – на Република България 85/13.
Отпадъци, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране
на – 7/84; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на депа и други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на – 13/48; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на – 32/50; ПМС № 267 за приемане
на Наредба за управление на строителните – и
за влагане на рециклирани строителни материали 98/18.
Официална сортова листа, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2007 г. за
условията и реда за получаване на разрешения за
лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност,
или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за
вписване в – , предназначени за демонстративни
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и/или производствени опити 25/33; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 7 от
2013 г. за условията и реда за сортоизпитване,
признаване, вписване и отписване на сортовете
растения във и от – на Република България 45/5.
П
Пазарни злоупотреби, ПМС № 55 за приемане
на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи,
участващи в защитата на лицата, работещи по
трудово правоотношение, подали съобщения за
нарушения, свързани с – с финансови инструменти 26/7.
Патентно ведомство на Република България,
Правилник за изменение на Устройствения правилник на – 14/32; Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 31/8.
Патрулно-постова дейност, Инструкция за
изменение и допълнение на Инструкция № 8121з929 от 2014 г. за – 75/42.
Пенсии, ПМС № 60 за изменение и допълнение
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета с
ПМС № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 29/2.
Плавателни съдове, ПМС № 79 за допълнение на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на – за отдих и
на – за лично ползване, приета с ПМС № 388 на
Министерския съвет от 2015 г. 34/8.
План за развитие на въоръжените сили до
2020 г., ПМС № 123 за изменение и допълнение
на ПМС № 382 на Министерския съвет от 2015 г.
за приемане на – 51/54.
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 – 30/41.
Платежни системи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата
за електронни пари и операторите на – 49/5.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
ПМС № 179 за преобразуване на Физическия
факултет и на Техническия колеж – Смолян,
в структурата на – във Физико-технологичен
факултет 69/2.
Плодове, Наредба № 5 за условията и реда
за прилагане на временна извънредна мярка за
подпомагане на пазара в сектора на – 75/7.
Подлежащи на вписване обстоятелства, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 15 от
2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите
от Комисията за финансов надзор и за – 95/45.
Подход „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014/2020 г., ПМС № 75 за
изменение и допълнение на ПМС № 161 на
Министерския съвет от 2016 г. 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 – 32/6.
Пожар, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строит елнотехнически правила и норми за осигуряване на
бeзопасност при – 1/2.
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Пожарна безопасност, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г.
за правилата и нормите за – при извършване на
дейности в земеделските земи 21/11; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531
от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на – на обекти
и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с – , от търговци
и контрола върху тях 33/23.
Полицейска закрила на детето, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-51 от 2001 г.
за условията и реда за предоставяне на – 62/24.
Полицейски органи на Министерството на вът
решните работи, Инструкция № 8121з-91 за реда и
организацията за осъществяване на превантивна
дейност от – 10/29.
Посевен материал, Наредба за допълнение
на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на – от
зърнени култури на пазара на Европейския съюз
25/34; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на – от фуражни
култури на пазара на Европейския съюз 101/67.
Посредническа дейност по наемане на работа,
ПМС № 201 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на – ,
приета с ПМС № 107 на Министерския съвет от
2003 г. 78/7.
Правна помощ, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 13/2.
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 98/44.
Превозни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение
на извънгабаритни и/или тежки пътни – 62/30;
Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 2013 г.
за изменение в конструкц ията на регистрираните
пътни – и индивидуално одобр яване на пътни – ,
регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство 98/44.
Предоставяне на финансови средства, Наредба за изменение на Наредба № РД-16 -1117 от
2010 г. за условията и реда за – на представителните сдружения на потребителите от държавата
22/49.
Предпазни устройства за въжени линии, ПМС
№ 200 за приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на
подсистемите и – 78/2.
Предучилищно и училищно образование, Наредба
№ 2 за регистъра на институциите в системата
на – 12/71; Наредба за изменение на Наредба № 1
от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем
на педагогическите специалисти в институциите
в системата на – 29/21; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на – 75/11;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
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на – 78/14; ПМС № 219 за приемане на Наредба
за финансирането на институциите в системата
на – 81/3.
Прекурсори на наркотични вещества, Наредба
за изменение на Наредба № 1 от 2008 г. за контрол на – 92/53.
Принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия, Закон за изменение
и допълнение на Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на – 13/11.
Приобщаващо образование, ПМС № 232 за
приемане на Наредба за – 86/11.
Природен парк „Сините камъни“, Правилник
за изменение на Устройствения правилник на
дирекция на – 79/22.
Пристанища, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация
на – на Република България 85/70; Наредба за
изменение на Наредба № 9 от 2013 г. за изиск
вани ята за експлоатационна годност на – и
специализираните пристанищни обекти 85/71;
Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2013 г.
за изискванията за експлоатационна годност на – и
специализираните пристанищни обекти 103/126.
Пристанищни оператори, Наредба за допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за регистрация
на – в Република България 85/69.
Програма, – за сътрудничество в областта на
културата, образованието, науката и младежта
между правителството на Република България и
правителството на Република Австрия за периода
2017/2021 г. 31/2.
Програма за развитие на селските райони за
пер иода 2007/2013 г., ПМС № 146 за одобряване
на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета
на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране
на разходи за данък върху добавената стойност
по одобрени за подпомагане проекти на общини
по – и 2014/2020 г. 60/18.
Програма за развитие на селските райони за
периода 2014/2020 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане
на мярка 10 „Агроекология и климат“ от – 19/93;
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 – 26/20; 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 – 28/5; Задължително тълкуване на
чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11
към чл. 36, ал. 1, т. 1 от 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 – 51/64; 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
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селата в селските райони“ от – 64/22; Наредба № 4
за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение
към животните“ от – 67/173; 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 – 69/26; Наредба № 6
за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в
земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от – 82/2;
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 – 102/42.
Продукти за растителна защита, Наредба № 3
за условията и реда за производство, пускане на
пазара, търговия, преопаковане, транспортиране
и съхранение на – 64/16.
Протокол, – за намерение между Министерството на туризма на Република България и
Министерството на икономиката, търговията и
туризма на Румъния 2/40; Втори – към Хагската
конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт 25/8; – между правителството на Република България и
правителството на Монголия за инвентаризация
на международните договори, сключени между
двете страни 38/1; – към Северноатлантическия
договор относно присъединяването на Черна гора
47/39; – за съвместно обучение на военнослужещи
и военни служители между Министерството на
отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния
65/20; – за изменение на Протокола за съвместно
обучение на военнослужещи и военни служители
между Министерството на отбраната на Републ ика
България и Министерството на националната
отбрана на Румъния 65/22; Допълнителен – от
Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по
биологична безопасност 104/2.
Професионална и психологическа пригодност,
Наредба за изменение на Наредба № Н-1 от 2016 г.
за условията и реда за извършване на изследване
за – при назначаване и повишаване в длъжност
в Агенция „Митници“ 85/72.
Професионална квалификация „одитор по пътна
безопасност“, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата
и съдържанието на оценката на въздействието
върху пътната безопасност и на одита за пътна
безопасност, условията и реда за извършването
им и за придобиване и признаване на – 9/32.
Професионални колежи, Наредба № 5 за регистъра на – 78/13.
Професионално обучение, Наредба № 8121з-433
за – на служителите от Министерството на вът
решните работи 26/8.
Процедура за акредитация, – BAS QR 2, версия 7, ревизия 4 от 1 март 2017 г. 25/55; Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ – BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1 април
2017 г. 30/42.
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Първостепенни и второстепенни разпоредители
с бюджет, ПМС № 65 за изменение на ПМС № 175
на Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на – в Министерството на отбраната 29/9.
Пътища, Закон за изменение и допълнение
на Закона за движението по – 9/2; 11/2; Закон за
изменение на Закона за движението по пътищата
54/2; 89/2.
Пътно движение, Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 2014 г.
за реда и организацията за осъществяване на
дейностите по контр ол на – 104/21.
Публични финанси, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 91/2.
Публично дружество, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за
изискв анията към съдържанието на обосновката
на цената на акциите на – , включително към
прилагането на оценъчни методи, в случаите на
преобразуване, договор за съвместно предприятие
и търгово предлагане 83/71.
Пътнотранспортни произшествия, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41
от 2009 г. за документите и реда за съставянето
им при – и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за
финансов надзор и Информационния център към
Гаранционния фонд 19/35.
Пчелни семейства, Наредба за допълнение на
Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на – 26/18.
Р
Работно време, ПМС № 95 за изменение и
допълнение на Наредбата за – , почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 на Министерския
съвет от 1986 г. 41/7.
Радио и телевизия, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 8/2; Закон за изменение
на Закона за – 75/2.
Разрешения за работа, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условия
та и реда за даване на – на лица, ненавършили
18 години 64/23.
Ратифициране, Закон за – на Протоколи за
изменение на Споразумението за основаването
на Международната инвестиционна банка и на
нейния устав 8/5; Закон за – на Меморандума
за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014/2021 между Република
България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и
Кралство Норвегия 8/5; Закон за – на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на
Норвежкия финансов механизъм 2014/2021 между
Република България и Кралство Норвегия 8/6;
Закон за – на Споразумението за обезщетяване
между правителството на Република България
и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV
13/25; Закон за – на Рамково споразумение за заем
между Банката за развитие на Съвета на Европа
и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от
ЕС по оперативните програми, съфинансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
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фондове за програмния период 2014/2020 г. 56/1;
Закон за – на Споразумението за предоставяне
на консултантски услуги между администрацията
на Министерския съвет на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие 60/3; Закон за – на Споразумението
между Република България и Върховното Главно
Командване на Обединените Въоръжени Сили в
Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към
Парижкия протокол 60/3; Закон за – на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република Куба
за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите
представителства на двете страни 60/3; Закон
за – на Спогодбата между правителството на
Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите
имоти на дипломатическите представителства на
двете страни 60/4; Закон за – на Техническото
споразумение между министъра на отбраната на
Кралство Белгия, Департамента по националната
отбрана на Канада, Министерството на отбраната
на Кралство Дания, министъра на отбраната на
Френската република, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария,
Министерството на отбраната на Италианската
република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната
на Кралство Нидерландия, Министерството на
отбраната на Кралство Норвегия, Министерството
на отбраната на Република Словения, министъра
на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството
на националната отбрана на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия
относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ 60/4; Закон за – на Спогодбата за
социална сигурност между Република България
и Кралство Мароко 75/2; Закон за – на Меморандума за изпълнение на Програма за транс
гранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП
България – Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между
правителството на Република България и правителството на Републ ика Сърбия 75/2; Закон за – на
Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната
отбрана на Канада, министъра на отбраната на
Френската република, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на националната отбрана на
Република Гърция, министъра на националната
отбрана на Република Полша, Министерството на
отбраната на Кралство Испания, Министерството
на националната отбрана на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените
американски щати, Щаба на върховното главно
командване на Обединените въоръжени сили на
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НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването,
дейността, окомплектоването с личен състав,
финансирането, административното ръководство
и поддръжката на Щаба на Многонационална
дивизия „Югоизток“ (HQ MND-SE) 79/2; Закон
за – на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното
главно командване на Обединените въоръжени
сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин
на дейности на съюзнически сили в контекста
на Съвместните сили с много висока степен на
готовност (VJTF) 92/45; Закон за – на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз
и неговите държави членки, от една страна, и
Централна Америка, от друга страна 94/2; Закон
за – на Споразумението за учредяване и Устав
на Организацията за европейско публично право
97/29; Закон за – на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията
по обществени поръчки на Републ ика България
и Международната банка за възстановяване и
развитие 103/1.
Регионални дирекции по горите, Правилник за изменение на Устройствения правилник на – 93/18.
Регионални управления на образованието, Правилник за устройството и функциите на – 13/28.
Регионално развитие, Закон за допълнение на
Закона за – 13/24.
Регистри за пълно осиновяване, Наредба за изменение на Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на – 79/26.
Регистър БУЛСТАТ, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 8/1.
Регистър за научната дейност в Република България, Инструкция № 1 за реда на водене – 102/108.
Регистър на банковите сметки и сейфове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2016 г. за – 14/33.
Регистър на научната дейност в Република България, Инструкция за изменение и допълнение
на Инструкция № 1 от 2012 г. за реда за водене
на – 19/98.
Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005, Закон за
изменение и допълнение на Закона за изпълнение
на – относно търговията с някои стоки, които биха
могли да бъдат използвани с цел прилагане на
смъртно наказание, изтезания или други форми
на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание 101/3.
Регулирани пазари, Наредба № 55 за определяне
на – от трети държави, които са еквивалентни
на – или многостранни системи за търговия в
държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство 60/76.
Риболов, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точ
кова система за извършени тежки нарушения
по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на
Съвета от 29 септември 2008 година за създаване
на система на Общността за предотвратяване,
възпиране и премахване на незаконния, недек
лариран и нерегулиран – , за изменение на рег
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ламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и
(ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО)
№ 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 84/53.
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ПМС
№ 87 за откриване на филиал в структурата на – в
гр. Видин 37/6.
С
Свине, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за
пасищно отглеждане на – от източнобалканската
порода и нейните кръстоски 65/28.
Седмични учебни разписания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за
здравните изисквания при изготвяне и спазване
на – 31/26.
Селскостопански животни, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за
защита и хуманно отношение при отглеждане и
използване на – 61/44.
Семейни помощи за деца, ПМС № 78 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 139 на
Министерския съвет от 2002 г. 34/3; ПМС № 210
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 139
на Министерския съвет от 2002 г. 79/8.
Сертификат „вътрешен одитор в публичния
сектор“, Наредба № Н-7 за условията, реда и
начина за организиране и провеждане на изпити
за придобиване на – 83/59.
Сечи, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8 от 2011 г. за – в горите 71/25.
Сдружения за напояване, ПМС № 7 за изменение
и допълнение на Наредбата за придобиване и
отнемане от – правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и
обслужващата техника на територията на сдружението, приета с ПМС № 39 на Министерския
съвет от 2002 г. 7/6.
Служба „Военна информация“, Наредба № Н-3 за
психологическо осигуряване и полифизиографски
изследвания в – 12/75.
Служба „Военна полиция“, Наредба № Н-6 за
реда за употреба на физическа сила и помощни
средства от органите на – 59/17.
Служба на военния аташе към задграничните
представителства на Република България, Правилник за дейността на военнос лужещите в – 32/12.
Служебни карти, Инструкция за изменение на
Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. за определяне
вида, условията и реда за издаване и ползване
на – в Министерството на вътрешните работи 5/99.
Служебно оръжие, Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г.
за условията и реда за носене на – от държавните служители в Министерството на вътрешните
работи 49/8.
Служители на Министерството на вътрешните
работи, Наредба № 8121з-418 за реда за употреба
на физическа сила и помощни средства от – 25/17.
Социална пенсия за старост, ПМС № 116 за
определяне на нов размер на – 51/3.
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Социално подпомагане, ПМС № 34 за изменение
и допълнение на ПМС № 288 на Министерския
съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за – , приет
с ПМС № 243 на Министерския съвет oт 1998 г.
17/2; ПМС № 246 за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – ,
приет с ПМС № 243 на Министерския съвет oт
1998 г. 89/3.
Специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Наредба № 1 за условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем
на педагогическите – 10/22.
Специални образователни потребности, Наредба за отменяне на Наредба № 16 от 2016 г.
за управлението на качеството в институциите,
на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя
на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите
звена и на Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със – и/или с хронични
заболявания 100/43.
Специални разузнавателни средства, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 84/2.
Специалност „Право“, ПМС № 82 за приемане
на Наредба за единните държавни изисквания за
придобиване на висше образование по – и професионална квалификация „юрист“ 35/30; ПМС
№ 182 за изменение и допълнение на ПМС № 82
на Министерския съвет от 2017 г. за приемане
на Наредба за единните държавни изискв ания
за придобиване на висше образование по – и
професион ална квалификация „юрист“ 69/6.
Специфични одитни дейности, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2016 г.
за реда и начина за осъществяване, координация
и хармонизация на – по фондове и програми на
Европейския съюз 86/134.
Специфични товари, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 48 от 2001 г. за железопътен превоз на – , на товари без опаковка и
на товари, изискв ащи особена опаковка 60/72.
Спогодба, – между правителството на Репуб
лика България и правителството на Република
Косово за международни автомобилни превози
на пътници и товари 2/20; – между Министерството на отбраната на Република България и
Министерството на отбраната на Италианската
република за военно сътрудничество 22/47; – за
социална сигурност между Република България и
Тунизийската република 29/13; – между правителството на Република България и правителството
на Обединените арабски емирства за въздушни
съобщения между и отвъд техните съответни
територии 72/2.
Споразумение, – за изменение на Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и
товари, подписана на 27 юни 2011 г. 2/25; – за
признаване на обучението и свидетелствата за
правоспособност на моряци за работа на борда
на кораби, регистрирани в Швейцария, между
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
към министъра на транспорта, информационните
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технологии и съобщенията на Република България и „Дирекция по международно публично
право“ към Федералния департамент по външни
работи на Конфедерация Швейцария 2/25; – между Министерството на туризма на Република
България и Световната организация по туризъм
(СОТ) за провеждане на Международен конгрес
на световните цивилизации и модерния туризъм
12/62; – между правителството на Република
България и правителството на Алжирската демократична и народна република за сътрудничество
в областта на информационните технологии и
съобщенията, подписано на 28 февруари 2014 г.
в Алжир 15/40; – между правителството на Република България и правителството на Република
Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество 20/11; – за сътрудничество във военната
област между Министерството на отбраната на
Републ ика България и Министерството на отбраната на Азербайджанската република 28/3; – за
поддръжка между Министерството на отбраната
на Република България и Върховното главно
командване на Обединените въоръжени сили
на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано от
Съюзното съвместно командване на силите на
НАТО в Неапол (JFCNP) относно поддръжка за
Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО,
разположен в София, Република България (NFIU
BGR) 50/6; – между правителството на Република
България и Организацията за освобождение на
Палестина (действаща в полза на Палестинската
власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация 51/55; – между правителството
на Република България и правителството на Република Сърбия за изменение на Споразумението
между правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия за полицейско сътрудничество 62/17; Рамково – за заем
между Банката за развитие на Съвета на Европа
и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от
ЕС по оперативните програми, съфинансирани
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014/2020 г.
70/1; – за предоставяне на консултантски услуги
между администрацията на Министерския съвет
на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 79/14; – между
правителството нa Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за
нуждите на дипломатическите представителства
на двете страни 81/35; – между правителството
на Република България и правителството на
Черна гора за сътрудничество в областта на
туризма 84/26; – за предоставяне на достъп на
кораби, нуждаещи се от помощ, до места за
убежища между Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията на
Република България и Румънската морска администрация 86/70; – между Република България и
Върховното Главно Командване на Обединените
Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол
87/10; – между правителството на Република
България и правителството на Социалистическа
република Виетнам за сътрудничество в превен-
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цията и борбата с престъпността 90/15; – между
Правителството на Република България и Правителството на Обединените арабски емирства
за икономическо и техническо сътрудничество
90/19; Рамково – за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Монголия, от
друга страна 94/17; – между правителството на
Републ ика България и правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация 98/37; Многостранно – между
компетентните органи за обмен на отчети по
държави 99/106; – за сътрудничество в областта
на земеделието, животновъдството и рибарството
между Министерството на земеделието, храните
и горите на Република България и Министерството на околната среда, водите и земеделието
на Кралство Саудитска Арабия 100/32.
Споразумение от Париж, – към Рамковата
конвенция на Обединените нации по изменение
на климата 2/27.
Спортно-педагогически кадри, Наредба № 2 за
професионалната правоспособност и квалификацията на – 29/23.
Средищни детски градини, ПМС № 128 за определяне на критерии за включване в Списъка
на – и училища 53/11.
Средства за измерване, ПМС № 240 за изменение на Наредбата за реда за оправомощаване
на лица за проверка на – , които подлежат на
метрологичен контрол, приета с ПМС № 31 на
Министерския съвет от 2003 г. 87/4.
Стипендиантска програма, ПМС № 28 за
приемане на Наредба за – в държавната администрация 12/31.
Стипендии, ПМС № 169 за изменение 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 66/3; ПМС
№ 328 за условията и реда за получаване на – от
учениците след завършено основно образование
103/12.
Стандарти, – и критерии за бордовите конструкции на еднокорпусни кораби за сухи насипни товари 16/18; – на собствениците. Преглед
и поддръжка на люковите закрития на кораби
за насипни товари 16/26; Производствен – за
алтернативни средства за защита от корозия на
товарни нефтени танкове или танкери за суров
нефт 17/17; Международни – за строителство на
специализирани кораби за насипни товари и
нефтени танкери 20/31; – за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове
на танкери за суров нефт 23/31; – за работа със
защитни покрития на специализираните баластни
танкове за морска вода на всички видове кораби
и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите 24/126.
Стационарна комуникационна и информационна
система, Правилник за устройството и дейността
на – 92/46.
Стратегически обекти и дейности, ПМС № 236
за допълнение на ПМС № 181 на Министерския
съвет от 2009 г. за определяне на – , които са от
значение за националната сигурност 86/56.
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Строежи, Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за
техническите изисквания за физическа сигурност
на – 1/21; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата
на видовете – 56/25; 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 87/30; Наредба за изменение
на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в – на
Република България 95/43.
Строителен надзор, Наредба за изменение 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 – 56/25.
Строителство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на – 56/25.
Студенти и докторанти, ПМС № 52 за изменение и допълнение на ПМС № 64 на Министерския
съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване
на броя на приеманите за обучение – в държавните висши училища и за приемане на Списък на
приоритетните професионални направления и на
Списък на защитените специалности 24/7; ПМС
№ 168 за изменение и допълнение на ПМС № 64
на Министерския съвет от 2016 г. за условията
и реда за утвърждаване на броя на приеманите
за обучение – в държавните висши училища и за
приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените
специалности 66/2.
Съвет за административната реформа, ПМС
№ 155 за изменение и допълнение на ПМС № 192
на Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на – 63/77.
Съвет за развитие при Министерския съвет,
ПМС № 154 за изменение и допълнение на ПМС
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на – 63/75.
Съдебна власт, Наредба № 1 за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на – 17/23; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 65/2; 90/2.
Съвет по продуктите за растителна защита,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на – 13/38.
Съдебни заседатели, Наредба № 7 за – 81/38.
Съдилища, Наредба № 4 за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на – 28/6;
Правилник за администрацията в – 68/38.
Схема „Училищен плод“, ПМС № 86 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. 36/3.
Схеми за директни плащания, Наредба за из
менение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г.
за условията и реда за прилагане на – 19/38; Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г.
за условията и реда за прилагане на – 77/18.
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Схеми и мерки за директни плащания, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 5 от
2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по – 43/9.
Т
Такси, ПМС № 383 от 2016 г. за приемане на
Тарифа за – за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване 2/10; ПМС № 1 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. 3/5; ПМС № 51 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. 24/7; ПМС № 73 за
допълнение на Тарифата за – , които се събират от
Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с ПМС
№ 219 на Министерския съвет от 2008 г. 32/4; ПМС
№ 113 за изменение и допълнение на Тарифата
за – , които се събират от Българската агенция по
безопасност на храните, приета с ПМС № 375 на
Министерския съвет от 2011 г. 49/4; ПМС № 195
за приемане на Тарифа за – , които се събират
в системата на предучилищното и училищното
образование 75/5; ПМС № 229 за изменение и
допълнение на Тарифата за – , които се събират
от Българския институт по метрология, приета
с ПМС № 95 на Министерския съвет от 2013 г.
85/32; ПМС № 264 за изменение и допълнение
на Тарифата за – , които се събират от Агенция
„Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците,
приета с ПМС № 85 на Министерския съвет от
2003 г. 95/68; ПМС № 270 за изменение и допълнение на Тарифата за държавните – , събирани от
Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243
на Министерския съвет от 2005 г. 99/94; ПМС
№ 271 за изменение и допълнение на Тарифата
за – , които се събират от Патентното ведомство
на Република България, приета с ПМС № 242 на
Министерския съвет от 1999 г. 99/95.
Тахографи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одоб
ряване на типа на – и тахографски карти и за
изискванията, условията и реда за регистрация
на лицата, които извършват монтаж, проверка
или ремонт на – 31/26.
Тестове за установяване на изпълнението на
служебните задължения, Инструкция № 8121з1302 за условията и реда за провеждане на – от
държавни служители на Министерството на
вътрешните работи 87/33.
Територия, Закон за изменение и допълнение
на Закона за устройство на – 13/12.
Тероризъм, Наредба № 8121з-1225 за видовете
обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на – , чиито собственици и ползватели
разработват и прилагат мерки за противодействие
на – , минималните изисквания към тези мерки
и реда за упражняване на контрол 85/50; Наредба
№ 8121з-1226 за взаимодействие, упражняването
на контрол, съхранението и унищожаването на
преписките по прилагането на превантивните
мерки по чл. 25, ал. 1 от Закона за противодействие на – 85/53.
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Технически колеж – Казанлък, ПМС № 187 за
откриване на – , в структурата на Техническия
университет – София 72/1.
Технически разпоредби, – относно средствата
за достъп за проверки 16/6.
Технически резерви, Наредба № 53 от 2016 г.
за изискванията към отчетността, оценката на
активите и пасивите и образуването на – на
застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд 1/6.
Техническо споразумение, – между министъра на
отбраната на Кралство Белгия, Департамента по
националната отбрана на Канада, Министерството
на отбраната на Кралство Дания, министъра на
отбраната на Френската република, Федералното
министерство на отбраната на Федерална репуб
лика Германия, Министерството на отбраната
на Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството на
отбраната на Републ ика Латвия, Министерството
на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия,
Министерството на отбраната на Република
Словения, министъра на отбраната на Кралство
Испания, Правителството на Кралство Швеция,
Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на
Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия относно Центъра за координация на
придвижването „Европа“ 71/15.
Трудов договор, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1993 г. за документите,
които са необходими за сключване на – 99/111.
Трудова миграция и трудова мобилност, ПМС
№ 110 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 255
на Министерския съвет от 2016 г. 48/16; ПМС
№ 212 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 255
на Министерския съвет от 2016 г. 79/9.
Трудови злополуки, ПМС № 58 за изменение на
Наредбата за установяване, разследване, регист
риране и отчитане на – , приета с ПМС № 263
на Министерския съвет от 1999 г. 28/2.
Тъкани и клетки, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на
дейностите по експертиза, вземане, присаждане,
обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, – и за изготвяне на ежегодни
отчети от лечебните заведения 25/23; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 13 от
2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на – , предмет на международен
обмен за нуждите на Република България 34/34;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ
и обмен на органи, – 34/35.
Търговски регистър, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до – 77/20; (продължение
от бр. 77) 78/16.
Търговско дружество, ПМС № 164 за изменение и
допълнение на Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в – с държавно участие в
капитала, приет с ПМС № 112 на Министерския
съвет от 2003 г. 64/15.
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Тютюн, Наредба № 23 от 2016 г. за дейността
и организацията на работа на комисиите по – ,
професионалните изисквания за експертите по
окачествяване на – и реда за разглеждане на
споровете по окачествяването на – и реда за упражняването на контрол при окачествяването и
изкупуването на – 1/19; ПМС № 41 за допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – ,
тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с
ПМС № 39 на Министерския съвет от 1994 г. 19/12;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2004 г. за производство и търговия на
посевен материал от – 58/13.
Тютюневи изделия, ПМС № 330 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. 103/8.
У
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на
труда, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на – 23/61.
Удостоверителни изявления, Наредба № 6 за
извършване на процесуални действия и – в електронна форма 67/191.
Университет за национално и световно стопанство, ПМС № 54 за откриване на три института
в структурата на – 26/6.
Униформено облекло, Наредба за изменение на
Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за – и работното
облекло за служебно ползване в Министерството
на вътрешните работи 2/40.
Управител на банка, Наредба № 9 за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и
извънредния – 64/24.
Урбанизирани територии, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за
планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на – 33/26.
Учебен център, Правилник за устройството,
организацията и дейността на – 29/19.
Учебници, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните
книжки, – и учебните помагала 33/25; 52/15; ПМС
№ 88 за одобряване на допълнителни трансф ери
за закупуване на – , учебни комплекти и учебни
помагала за децата и учениците в общинските
детски градини и училища за 2017 г. 37/6; Наредба
№ 10 за познавателните книжки, – и учебните
помагала 102/90.
Ученици, ПМС № 125 за определяне на размера
на еднократната помощ за – , записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото на
учебната 2017/2018 година 53/10; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на – 78/15.
Училища, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в – по култура 79/23;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2016 г. за приемане и преместване на
ученици в – по изкуствата 79/24.
Училищно образование, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в – 12/73; 46/2; 77/18.
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Ф
Факултет „Компютърни системи и технологии“,
ПМС № 35 за преобразуване на Факултет „Компютърни системи и управление“ в структурата
на Техническия университет – София, във – 17/2.
Фармакологична бдителност, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 64 от 2006 г.
за условията и реда на подаване на информация
по – 51/59.
Физическо възпитание и спорт, ПМС № 80 за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 151 на
Министерския съвет от 2003 г. 34/10.
Фискални устройства, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез – 44/20; 76/34.
Флуорсъдържащи парникови газове, Наредба № 1
за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи
дейности с оборудване, съдържащо – , както и
за документирането и отчитането на емисиите
на – 20/63.
Фонд за компенсиране на инвеститорите, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 35/38.
Х
Хора с увреждания, ПМС № 213 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на – , приет с ПМС № 343
на Министерския съвет от 2004 г. 79/10; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за осъществяване и контрол
на дейностите по предоставяне на помощни
средства, приспособления и съоръжения за – и
медицински изделия, посочени в списъците по
чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на – 84/54;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
интеграция на – 91/11.
Ц
Целева помощ за отопление, Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане на – 57/11.
Ценни книжа, Закон за изменение и допълнение
на Закона за публичното предлагане на – 62/2.
Централен артилерийски технически изпитателен полигон, Правилник за устройството и
дейността на – 56/13.
Централен кредитен регистър, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 22 от
2009 г. за – 21/68.
Централен професионален регистър на строителя, Правилник за реда за вписване и водене
на – 100/33.
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Център за асистирана репродукци я, П МС
№ 329 за изменение и допълнение на ПМС № 25
на Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на – 103/7.
Център за информационно осигуряване на образованието, Правилник за устройството и дейността
на – 57/9.
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, Правилник за устройството
и дейността на – 10/18.
Център „Фонд за лечение на деца“, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
дейността и организацията на работа на – 98/41.
Ч
Читалища, Закон за изменение на Закона за
народните – 102/3.
Чужденци, Наредба за отменяне на Наредба
№ 2 от 2002 г. за условията и реда за издаване
на разрешения за извършване на дейност на
свободна практика от – в Република България
9/32; ПМС № 66 за отменяне на Наредбата за
условията и реда за сключване, изпълнение и
прекратяване на споразумение за интеграция
на – с предоставено убежище или международна
закрила, приета с ПМС № 208 на Министерския
съвет от 2016 г. 28/2; ПМС № 122 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – в Република България, приет с ПМС
№ 179 на Министерския съвет от 2011 г. 51/46;
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 – 52/6; ПМС № 144 за приемане на Наредба
за условията и реда за сключване, изпълнение и
прекратяване на споразумението за интеграция
на – с предоставено убежище или международна
закрила 60/8; ПМС № 221 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – в Република България, приет с ПМС № 179
на Министeрския съвет от 2011 г. 81/33.
Я
Ядрена енергия, Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на – 102/5.
Ядрени съоръжения, ПМС № 26 за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за
събития в – и обекти с източници на йонизиращи
лъчения, приета с ПМС № 188 на Министерския
съвет от 2004 г. 11/30.
Ядрено оръжие, ПМС № 244 за приемане на
Наредба за прилагане на гаранциите по Договора
за неразпространение на – 88/7.
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