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ЗАКОН

за изменение на Закона за специа лните
разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от
1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г.,
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УКАЗ № 409
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за опазване на околната среда, приет от ХLI
Народно събрание на 16 декември 2009 г.
Издаден в София на 22 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91
от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95
и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105
от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36,
52 и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82
и 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на околната среда и водите
ежегодно внася в Министерския съвет доклад
за състоянието на околната среда, който след
приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на
околната среда на интернет страницата на
Министерството на околната среда и водите и
на Изпълнителната агенция по околна среда.“
2. В ал. 2 думите „Народното събрание“ се
заменят с „Министерския съвет“.
§ 2. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „30 октомври“ се заменят
с „28 февруари“, думата „следващата“ се заменя
с „текущата“, а след думата „година“ се добавя
„и годишен отчет за дейността през предходната
календарна година“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „по ал. 1 и годишния отчет по ал. 3“ се заменят с „и годишния отчет
по ал. 1“.
§ 3. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в разрешителните или
в комплексните разрешителни“ се заличават.
2. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Текущите санкции са с фиксиран размер или
нарастващи.“
3. В ал. 8 думите „в разрешителните или
в комплексните разрешителни“ се заличават.
§ 4. В чл. 69а, ал. 1, т. 2 и в ал. 2 думите
„в разрешителните или в комплексните разрешителни“ се заличават.
§ 5. В чл. 69б се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 4, 5 и 6 думите „в разрешителните
или в комплексните разрешителни“ се заличават.
2. В ал. 8 думите „съгласно разрешителните
и комплексните разрешителни“ се заличават.
3. В ал. 10 думите „в разрешителните или
в комплексните разрешителни“ се заличават.
§ 6. В чл. 69в, ал. 1, 3 и 13 думите „в разрешителните или в комплексните разрешителни“
се заличават.
§ 7. Член 70 се отменя.
§ 8. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Оценките по чл. 81, ал. 1 се
възлагат от възложителя на плана или програмата или от възложителя на предложението
по чл. 81, ал. 1, т. 2 на колектив от експерти
с ръководител.
(2) Ръководителят и членове на колектива
по ал. 1 могат да са български и чуждестранни
физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“.
(3) В хода на консултациите по процедурата
по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) компетентният орган по околна среда
може по своя преценка или при поискване да
препоръча на възложителя екипът по ал. 1 да
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включва експерти с определена компетентност,
съобразена със спецификата на инвестиционното предложение или с местоположението му.
(4) Членовете на колектива и ръководителят
по ал. 1 трябва да декларират писмено, че:
1. не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение,
плана или програмата;
2. познават изискванията на действащата
българска и европейска нормативна уредба по
околна среда и при работата си по оценките
по чл. 81, ал. 1 се позовават и съобразяват с
тези изисквания и с приложими методически
документи; изискванията към декларациите
се определят с наредбите по чл. 90, ал. 1 и
чл. 101, ал. 1.
(5) Членовете на колектива и ръководителят, изготвили оценките по чл. 81, ал. 1, дават
заключение, ръководейки се от принципите за
предотвратяване на риска за човешкото здраве
и осигуряване на устойчиво развитие съобразно
действащите в страната норми за качество на
околната среда.“
§ 9. В чл. 84, ал. 2 думите „регистрирани
експерти“ се заменят с „експертите по чл. 83,
ал. 1“.
§ 10. В чл. 86, ал. 1 думите „ал. 1 – 3“ се
заличават.
§ 11. В чл. 87, ал. 1, т. 1 думите „регистрираните експерти“ се заменят с „експертите по
чл. 83, ал. 1“.
§ 12. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 8 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 5“.
2. В ал. 6 думата „14-дневен“ се заменя с
„30-дневен“.
§ 13. В чл. 99, ал. 2 думите „до 3 месеца“
се заменят с „до 45 дни“.
§ 14. Създава се чл. 103а:
„Чл. 103а. (1) Предотвратяването на големи
аварии и ограничаването на последствията от
тях се отчитат при:
1. устройственото планиране на територията, и
2. планирането на защитата на населението
и околната среда.
(2) При устройственото планиране на територията целите по ал. 1 се постигат чрез
контрол при планиране на:
1. разположението на нови предприятия и/
или съоръжения;
2. съществени изменения в предприятия и/
или съоръжения, на които е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1;
3. нови строежи, като транспортни връзки, жилищни райони, обекти с обществено
предназначение в близост до съществуващи
предприятия и/или съоръжения, които имат
издадено разрешително по чл. 104, ал. 1, при
които осъществяването на строителството им
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ще повиши риска от възникване на голяма
авария в тези предприятия или ще утежни
последствията от нея.
(3) Контролът по ал. 2 се осъществява чрез:
1. издаване от министъра на околната среда
и водите на разрешителни по чл. 104, ал. 1 за
изграждане и експлоатация на нови предприятия
и/или съоръжения – в случаите по ал. 2, т. 1;
2. преразглеждане от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от
него длъжностно лице на издадени разрешителни при планирани съществени изменения
в предприятия и/или съоръжения, на които е
издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 – в
случаите по ал. 2, т. 2;
3. съгласуване от министъра на околната
среда и водите или от оправомощено от него
длъжностно лице на устройствените схеми и
планове на общините, на чиито територии
има предприятия и/или съоръжения, на които
е издадено разрешително по чл. 104 по реда
на чл. 121, ал. 2 от Закона за устройство на
територията – в случаите по ал. 2, т. 3.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на
околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице отчита становището
на обществеността по отношение на риска от
големи аварии и предвидените мерки за безопасност, получено по реда на чл. 111, ал. 4
от този закон или чл. 121, ал. 1 от Закона за
устройство на територията.
(5) При планирането на защитата на населението и околната среда целите по ал. 1 се
постигат чрез изготвяне от кмета на съответната община на външни аварийни планове за
предприятия и/или съоръжения с висок рисков
потенциал.
(6) Формата и съдържанието на външните
аварийни планове по ал. 5 се определят с наредбата по чл. 104, ал. 6.“
§ 15. В чл. 110 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Ако операторът въз основа на Решение
98/433/ЕО на Комисията от 26 юни 1998 г. (ОВ,
L 192 от 8 юли 1998, стр. 0019 – 0020) относно
хармонизираните критерии за изключения по
чл. 9 от Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9
декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, установи, че определени опасни
вещества в предприятието и/или съоръжението
или части от него не могат да предизвикат голяма авария, той може да поиска от министъра
на околната среда и водите информацията в
доклада за безопасност да бъде ограничена до
предотвратяването на опасностите от големи
аварии и ограничаването на последиците от
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тях за човека и за околната среда, породени от
други опасни вещества, налични в предприя
тието и/или съоръжението или в части от него.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 се отменя.
4. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) В случаите по ал. 3 или 5 министърът
на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок
писмено уведомява оператора, че искането му
е частично или напълно уважено.
(8) В случаите по ал. 7 операторът в 5-дневен срок предоставя на министъра на околната
среда и водите преработен вариант на доклада
за безопасност или преработен вариант на документите, който не включва информацията,
приета за конфиденциална.
(9) В случаите по ал. 3 министърът на
околната среда и водите или оправомощено от
него длъжностно лице ежегодно до 31 януари
предоставя на Европейската комисия списък на
предприятията, чието искане е било частично
или напълно уважено, като излага мотивите
за това.“
§ 16. В чл. 111, ал. 3 думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 8“.
§ 17. В чл. 116, ал. 2 в текста преди т. 1 думата „своевременно“ се заменя с „веднага, след
като тя стане налична“ и се поставя запетая.
§ 18. В чл. 116а, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
2. В т. 3 думите „ал. 4“ и „ал. 5“ се заменят
съответно с „ал. 5“ и „ал. 6“.
§ 19. В чл. 116в, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „длъжен
да“ се добавя „провери“ и се поставя запетая.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. на подходящи интервали, не по-дълги
от три години;“.
§ 20. В чл. 116з, ал. 3 в текста преди т. 1
думите „могат да“ се заличават.
§ 21. В чл. 157б, ал. 4 след думите „Министърът на околната среда и водите“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 22. В чл. 163 ал. 1 се изменя така:
„(1) Член или ръководител на колектива по
чл. 83, ал. 1, който наруши чл. 83, ал. 5, се
наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв., ако не
подлежи на по-тежко наказание.“
§ 23. В чл. 166, т. 3 след думите „констативните протоколи по чл. 155“ се добавя „или 157б“.
§ 24. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 29 се изменя така:
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„29. „Съоръжение“ е техническа единица в
рамките на предприятието, в която се произвеждат, употребяват, обработват или складират
опасни вещества. То включва цялото оборудване,
структури, тръбопроводи, машини, инструменти,
частни железопътни резервни коловози (коловози от вътрешния железопътен транспорт),
докове, кейове за разтоварване (пристанищни
терминали), които обслужват съоръжението,
пирсове, складове или подобни структури,
плаващи или не, необходими за работата на
съоръжението.“;
б) в т. 29а след думите „отговорно пазене
на“ се добавя „налични“.
в) точка 43 се изменя така:
„43. „Оператор“ е всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице
една от следните характеристики:
1. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация;
2. контролира експлоатацията на определено
предприятие, съоръжение и/или инсталация;
3. разпорежда се и взема решения относно
настоящото или бъдещото функциониране на
предприятието, съоръжението и/или инсталацията.“;
г) точка 53а се изменя така:
„53а. „Съществено изменение на предприятие
и/или съоръжение“ са:
а) планирани от оператора промени или
модификации в работата на предприятието и/
или съоръжението, включително спирането
или модификацията на действащи или построяването на нови съоръжения, които могат да
окажат значително влияние върху опасността
от възникване на големи аварии;
б) промяна на количеството на всяко от
опасните вещества, налични в предприятието
и/или съоръжението, и/или въвеждане на
нови опасни вещества, които се отразяват на
класификацията на предприятието и/или съоръжението и/или оказват значително влияние
върху опасността от възникване на големи аварии или сериозността на последствията от тях;
в) значителна промяна в естеството или физичната форма на наличните опасни вещества
или всяка промяна на работните процеси, при
които те се използват или произвеждат;
г) окончателно затваряне на предприятието
и/или съоръжението;
д) промени в нормативните изисквания за
експлоатационна безопасност на предприятието
и/или съоръжението, налагащи използването
на други техники.“;
д) в т. 54 думата „голяма“ се заличава;
е) точка 54а се изменя така:
„54а. „Голяма авария“ е възникване на голяма
емисия, пожар или експлозия, която става в
резултат на неконтролируеми събития в хода
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на операциите на всяко предприятие, което
има издадено разрешително по чл. 104, ал. 1, и
която води до сериозна опасност за човешкото
здраве и/или за околната среда, която опасност
е непосредствена, забавена, вътре или вън от
предприятието и включва едно или повече
опасни вещества от таблица 1 на приложение
№ 3 или опасни вещества, класифицирани в
поне една от категориите на опасност, посочени
в таблица 3 на приложение № 3.“;
ж) създава се т. 65:
„65. „Нарастваща санкция“ е санкцията,
която прогресивно увеличава размера си във
времето при наличието на нормативно установени предпоставки за това и въз основа на
обективно определена формула за изчисление.“
2. Създава се § 2а:
„§ 2а. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември
1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества,
и на Директива 2003/105/EО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г.
за изменение на Директива 96/82/ЕО относно
контрола на опасностите от големи аварии,
които включват опасни вещества.“
§ 25. В § 12б от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
(4) „В случаите, при които с влязло в сила
решение по ал. 3, т. 2 се променят мерки и
условия в решение по ОВОС и при проведена
процедура по оценка за съвместимост по реда
на § 14 от Закона за биологичното разнообразие,
при необходимост компетентният орган може
по своя инициатива да: измени и/или допълни
решението по оценка за съвместимост с условия за опазване на защитените зони, изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване
или за възможно най-пълно отстраняване на
предполагаемите неблагоприятни последствия
от осъществяването на инвестиционното предложение.“
2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) В случаите по ал. 4 компетентният орган
се произнася с решение в едномесечен срок от
влизането в сила на решението по ал. 3, т. 2.
(6) Обжалването на решенията по ал. 3 и
5 не спира изпълнението им.
(7) В случай на започнала процедура по ал. 1,
при която за разглежданото инвестиционно
предложение няма проведена или приключила
процедура по оценка за съвместимост, се прилага чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното
разнообразие.“
§ 26. Приложение № 3 към чл. 103, ал. 3
се изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 103, ал. 3
1. Настоящото приложение се прилага, за да
се определи наличието на опасни вещества за
всяко предприятие и/или съоръжение за целите
на класифицирането му като „предприятие и/
или съоръжение с нисък рисков потенциал“ или
„предприятие и/или съоръжение с висок рисков
потенциал“ от страна на оператора и прилагането
на изискванията на глава седма, раздел І.
2. Операторът на ново или действащо предприятие и/или съоръжение, в което се употребяват и/
или се съхраняват опасни вещества в количества,
равни или надвишаващи количествата, изброени
в таблици 1 и 3, колона 2 на приложението, е
длъжен да го класифицира като „предприятие и/
или съоръжение с нисък рисков потенциал“, а
операторът на ново или действащо предприятие
и/или съоръжение, в което се употребяват и/или
се съхраняват опасни вещества в количества,
равни или надвишаващи количествата, изброени
в таблици 1 и 3, колона 3, е длъжен да го класифицира като „предприятие и/или съоръжение с
висок рисков потенциал“. При изчисляването на
количествата на опасните вещества се спазват
всички изисквания на приложението.
3. Класификацията по т. 2 определя задълженията на операторите по чл. 110, ал. 1 и чл. 116а.
4. Смеси и препарати се разглеждат като чисти
вещества, когато попадат в граничните стойности
на концентрациите, определени в съответствие
със свойствата им, по критериите, посочени в
Наредбата за реда и начина на класифициране,
опаковане и етикетиране на химични вещества и
препарати (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 66 от 2004 г., бр. 50 и 57 от 2005 г., бр. 20 от
2007 г. и бр. 4 и 51 от 2008 г.), или в Наредбата
за разрешаване на продукти за растителна защита
(ДВ, бр. 81 от 2006 г.), въвеждащи изискванията
на европейските директиви, посочени в т. 1 на
забележките към таблица 3, освен когато не са
изрично посочени определен процентен състав
или друго обяснение.
5. Количествата, посочени в долните таблици, се
отнасят за всички предприятия и/или съоръжения.
6. За целите на класификацията на предприятието и/или съоръжението следва да се отчитат
максималните количества на опасните вещества,
които са налични или може да се очаква да са
налични по всяко време, на площадката на предприятието и/или съоръжението. Опасни вещества
в налични количества, равни или по-малки от 2
на сто от съответните количества, посочени в
таблиците, могат да бъдат изключени при изчисляването на сумата на относителните количества
на опасните вещества по реда на т. 4 на забележките към таблица 3, ако местоположението им в
предприятието и/или съоръжението е такова, че
не би могло да причини голяма авария на друго
място в предприятието и/или съоръжението.
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7. Правилата за изчисляване на сумата на
относителните количества на опасните вещества
по реда на т. 4 от забележките към таблица 3 се
прилагат, когато е необходимо.
8. За целите на класификацията съгласно
приложението газ е всяко вещество, което при
температура 20 °C има абсолютно парно налягане,
равно на или по-голямо от 101,3 kPa.
9. За целите на класификацията съгласно приложението течност е всяко вещество, което не е газ
и което не е в твърдо състояние при температура
20 °C и стандартно налягане 101,3 kPa.
Когато едно или повече опасни вещества, налични в предприятието и/или съоръжението, са
поименно изброени в таблица 1 и са класифицирани
в една или повече категории на опасност съгласно
таблица 3, се прилагат пределните количества,
посочени в таблица 1.
Таблица 1
Поименно изброени вещества
Пределно количество (в тоОпасни вещества
нове)
Нисък Висок
рисков рисков
потен- потенциал
циал
1
2
3
Амониев нитрат 1
5000
10000
Амониев нитрат 2
1250
5000
350
2500
Амониев нитрат 3
Амониев нитрат 4
10
50
Калиев нитрат 5
5000
10000
Калиев нитрат 6
1250
5000
Арсенов(V)оксид, арсенова (V)
1
2
киселина и/или солите им
Арсенов(III)оксид, арсенова
0.1
(ІІІ)киселина и/или солите им
Бром
20
100
Хлор
10
25
Никелови съединения в праховидна инхалабилна форма
(никелов моноксид, никелов
1
диоксид, никелов сулфид, триникелов дисулфид, диникелов
триоксид)
Етиленимин
10
20
Флуор
10
20
Формалдехид (концентрация ≥
5
50
90%)
Водород
5
50
Хлороводород (втечнен газ)
25
250
Оловни алкили
5
50
Втечнени изключително запалими газове (включително
50
200
втечнен нефтен газ) и природен
газ
Ацетилен
5
50
Етиленоксид
5
50
Пропиленоксид
5
50
Метанол
500
5000
4,4-метиленбис (2-хлор-анилин)
и/или солите му в прахообраз0.01
на форма
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1
Метилизоцианат
Кислород
Толуендиизоцианат
Карбонилдихлорид (фосген)
Арсенов хидрид (арсин)
Фосфорен трихидрид (фосфин)
Серен дихлорид
Серен триоксид
Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини (вкл.
ТХДД), изчислени в ТХДД еквивалент
Следните канцерогенни вещества в концентрации над 5 тегловни %:
4-аминобифенил и/или солите му, бензотрихлорид,
бензидин и/или солите му,
бис(хлорметил) етер, хлорметил
метил етер,
1,2-диброметан, диетил сулфат,
диметилсулфат, диметилкарбамоилхлорид, 1,2-дибромо3-хлорпропан, 1,2-диметилхидразин, диметилнитрозамин,
хексаметилфосфорен триамид,
хидразин,
2-нафтиламин и/или солите му,
4-нитродифенил и 1,3-пропансултон
Петролни продукти:
А) бензини и нафти;
Б) керосини (вкл. реактивно
гориво);
В) газьоли (вкл. дизелови горива, газьол за промишлени и
комунални цели и смесени газьолови компоненти)

Забележки:
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2
200
10
0.3
0.2
0.2
1
15

3
0.15
2000
100
0.75
1
1
1
75
0.001

0.5

2

2500

25000

1. Амониев нитрат (5000/10000): торове, способни да се саморазграждат
Отнася се за комбинирани/комплексни торове, базирани на амониев нитрат (комбинирани/
комплексни торове, съдържащи амониев нитрат
с фосфат и/или поташ), които са способни да
се саморазграждат и в които съдържанието на
амониев азот е:
– между 15,75 тегловни % (15,75 тегловни
% съдържание на азот-амониев, еквивалентно
на 45 % амониев нитрат) и 24,5 тегловни %
(24,5 тегловни % съдържание на амониев азот,
еквивалентно на 70 % амониев нитрат) и общо
съдържание на запалими/органични материали
не повече от 0,4 % или торове, които отговарят на изискванията на приложение № 3 към
чл. 23 и 27 от Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за
вземане на проби и анализ на торове, приета с
Постановление № 5 на Министерския съвет от
2003 г. (ДВ, бр. 10 от 2003 г.), въвеждаща изискванията на Директива 80/876/ЕИО;
– равно или по-малко от 15,75 тегловни %
и съдържат незабранени запалими материали и
които са способни да претърпят самоподдържащо
се разграждане съгласно ООН Trough Test (виж
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препоръки на Организацията на обединените нации
за транспорт на опасни товари: ръководство за
изпитвания и критерии, част ІІІ, подраздел 38.2).
2. Амониев нитрат (1250/5000): чистота, отговаряща на изискванията за торове
Отнася се за еднокомпонентни амониево-нитратни торове и сложни/комбинирани торове,
базирани на амониев нитрат, в които съдържанието
на амониев азот е:
– повече от 24,5 тегловни % с изключение на
смеси от амониев нитрат с доломит, варовик и/или
калциев карбонат с чистота, не по-малка от 90 %;
– повече от 15,75 тегловни % за смеси от амониев нитрат и амониев сулфат;
– повече от 28 тегловни % (28 тегловни %
съдържание на амониев азот, еквивалентно на
80 % амониев нитрат) за смес от амониев нитрат
с доломит, варовик и/или калциев карбонат с
чистота, не по-малка от 90%, и
които отговарят на изискванията на приложение
№ 3 към чл. 23 и 27 от Наредбата за специалните
изисквания за състав, опаковане, етикетиране,
методи за вземане на проби и анализ на торове.
3. Амониев нитрат (350/2500): техническа
чистота
Отнася се за:
– амониев нитрат и препарати, съдържащи
амониев нитрат, в които съдържанието на амониев азот е:
• между 24,5 и 28 тегловни % и съдържанието
на запалими вещества е не повече от 0,4 %;
• повече от 28 тегловни % и съдържанието на
запалими вещества е не повече от 0,2 %;
– воден разтвор на амониев нитрат, в който
концентрацията на амониев нитрат е повече от
80 тегловни %.
4. Амониев нитрат (10/50): материали, неотговарящи на изискванията за качество, и торове,
които не изпълняват теста за детонация
Отнася се за:
– материали, които са отхвърлени (бракувани)
по време на производствения процес, амониев
нитрат и препарати, съдържащи амониев нитрат,
еднокомпонентни амониево-нитратни и базирани
на амониевия нитрат комбинирани/комплексни
торове, посочени в т. 2 и 3, които са върнати от
крайния потребител на производителя, намират
се във временен склад или са предадени в преработвателен завод за преработка, рециклиране или
обработка с цел безопасна употреба, защото вече
не отговарят на условията на т. 2 и 3;
– торове, посочени в т. 1, първо тире, и в т. 2,
които не отговарят на изискванията на приложение
№ 3 към чл. 23 и 27 от Наредбата за специалните
изисквания за състав, опаковане, етикетиране,
методи за вземане на проби и анализ на торове
(обн., ДВ, бр. 10 от 2003 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.).
5. Калиев нитрат (5000/10 000): комбинирани
калиево-нитратни базирани торове, в които калиевият нитрат е в прилингована/гранулирана форма.
6. Калиев нитрат (1250/5000): комбинирани
калиево-нитратни базирани торове, в които калиевият нитрат е в кристална форма.
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7. Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини
Количествата на полихлордибензофураните и
полихлордибензодиоксините се изчисляват чрез
следните фактори:
Таблица 2
Фактори на токсична еквивалентност (ITEF)
сходни вещества (NATO/CCMS)
2,3,7,8-ТХДД
1
2,3,7,8-ТХДФ
1,2,3,7,8-ПХДД
0,5
2,3,4,7,8-ПХДФ
1,2,3,7,8-ПХДФ
1,2,3,4,7,8-ХсХДД
1,2,3,6,7,8-ХсХДД
1,2,3,7,8,9-ХсХДД

0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,6,7,8-ХпХДД

0,01

ОХДД

0,001

1,2,3,4,7,8-ХсХДФ
1,2,3,7,8,9-ХсХДФ
1,2,3,6,7,8-ХсХДФ
2,3,4,6,7,8-ХсХДФ

за
0,1
0,5
0,05

0,1
0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,6,7,8-ХпХДФ 0,01
1,2,3,4,7,8,9-ХпХДФ 0,01

ОХДФ
0,001
(T = тетра, П = пента, Хс = хекса, Хп = хепта,
O = окта)

Таблица 3
Категории вещества и препарати, неупоменати
поименно в таблица 1
Категории опасни вещества
Пределно количество (в тонове)
опасни ве- опасни
щества
вещества
1
2
3
1. Силно токсични
5
20
2. Токсични
50
200
3. Оксидиращи
50
200
4. Експлозивни (виж забележка 2)
Когато веществото, препара50
200
тът или изделието се класифицира като UN/ADR, категория 1.4
5. Експлозивни (виж забележка 2)
Когато веществото, препаратът или изделието се класифи ц и ра к ат о: U N/A DR , 10
50
категории 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или
1.6 или е класифицирано със
стандартна фраза на риска
R2 или R3
6. Запалими
(Когато веществото или препаратът попада в рамките 5000
50000
на определението, дадено в
забележка 3а)
7a. Лесно запалими
(Когато веществото или препаратът попада в рамките 50
200
на определението, дадено в
забележка 3б) (1)
7b. Лесно запалими течности
(Когато веществото или препаратът попада в рамките 5000
50000
на определението, дадено в
забележка 3б) (2)
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8. Изключително запалими
(Когато веществото или препаратът попада в рамките
на определението, дадено в
забележка 3в)
9. Опасни за околната среда,
свързани със следните рискови фрази:
а) R50: „Силно токсични за
водни организми“ (включително R50/53)
б) R51/53: „Токсични за водни
организми; може да причини
дълготрайни неблагоприятни
ефек т и във вод на окол на
среда“
10. Всяка друга класификация,
която не обхваща посочените
по-горе класификации, свързана със следните рискови
фрази:
а) R14: „Реагира бурно с вода“
(включително R14/15)
б) R29: „при контакт с вода
се отделя токсичен газ“

ДЪРЖАВЕН
2

3

10

50

100

200

200

500

100

500

50

200

Забележки:
1. Веществата и препаратите се класифицират
съгласно изискванията на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и препарати и Наредбата за реда и начина на
класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, въвеждащи следните
директиви и техните адаптации към техническия
прогрес: Директива 67/548/EИО на Съвета от 27
юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно
класификацията, опаковането и етикетирането на
опасни вещества (1) и Директива 1999/45/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 31 май
1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби на държавите
членки относно класифицирането, опаковането и
етикетирането на опасни препарати (2).
Когато веществата, които са налични или може
да бъдат налични в предприятието и/или съоръжението, не са класифицирани като опасни по
чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и препарати, като например отпадък, но въпреки това при условията на
производството, употребата или съхранението им в
предприятието и/или съоръжението представляват
или могат да представляват опасност и притежават
или могат да притежават еквивалентни свойства
по отношение на риска от големи аварии, се
прилагат разпоредбите за временно опаковане и
етикетиране съгласно изискванията на Наредбата
за реда и начина на класифициране, опаковане и
етикетиране на химични вещества и препарати.
Когато опасните вещества, налични в предприятието и/или съоръжението, са класифицирани в
повече от една категория на опасност, се прилага
категорията на опасност с най-ниски пределни
количества съгласно таблица 3 на приложение-
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то. За прилагането на т. 4 от забележките ще се
използва пределното количество, отговарящо на
съответната класификация.
2. „Експлозивни“ означава:
– вещество или препарат, което представлява
риск от взрив при удар, триене, огън или други
източници на запалване (стандартна фраза на
риска R2),
– вещество или препарат, което представлява
повишен риск от взрив при удар, триене, огън или
други източници на запалване (стандартна фраза
на риска R3), или
– вещество, препарат или изделие, попадащо
в Клас 1 на Европейската спогодба за международни превози на опасни товари по шосе (UN/
ADR), сключена на 30 септември 1957 г., както е
променяна и както е транспонирана от Директива
на Съвета 94/55/EО от 21 ноември 1994 г. относно
сближаване на законодателствата на държавите
членки по отношение на автомобилния превоз на
опасни товари (3).
В това определение се включват пиротехнически изделия, които за целите на глава седма,
раздел 1 от закона се приемат за вещества (или
смеси от вещества), чиято цел е да пораждат някакво въздействие чрез топлина, светлина, звук,
газ или дим или чрез комбинация от тях като
резултат от самоподдържащи се екзотермични
химични реакции. Ако вещество или препарат е
класифицирано едновременно по UN/ADR и чрез
стандартни фрази на риска R2 или R3, използва
се класификацията по UN/ADR.
Веществата и изделията от Клас 1 се класифицират в
раздели 1.1 – 1.6 в съответствие със схемата за
класификация на UN/ADR. Разделите съответно са:
Раздел 1.1. „Вещества и изделия, които представляват опасност от масова експлозия (масова
експлозия е експлозия, която обхваща почти целия
товар практически мигновено).“
Раздел 1.2. „Вещества и изделия, които представляват опасност от изхвърляне, но не опасност
от масова експлозия.“
Раздел 1.3. „Вещества и изделия, които представляват опасност от запалване и дори и най-малката
опасност от взрив или опасност от изхвърляне или
и от двете, но нямат опасност от масова експлозия:
а) горене, което предизвиква значима излъчваща се топлина, или
б) които горят едно след друго, предизвикващи
малък ефект на взрив или изхвърляне или и двете.“
Раздел 1.4. „Вещества и изделия, които представляват само слаб риск при запалване или
иницииране по време на превоз. Ефектите са
ограничени до голяма степен в опаковката и не
се очаква изхвърлянето на фрагменти със значими
размери или обхват. Външен огън не причинява
практически мигновена експлозия на цялото съдържание на опаковката.“
Раздел 1.5. „Много слабо чувствителни вещества,
представляващи опасност от масова експлозия,
които са толкова слабо чувствителни, че има много
малка вероятност от започване или преминаване
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от горене към детонация при нормални условия
на превоз. Като минимално изискване те не експлодират при теста за външен огън.“
Раздел 1.6. „Изключително нечувствителни
изделия, които не представляват опасност от
масова експлозия. Предметите съдържат само
крайно нечувствителни детониращи вещества и
показват незначителна вероятност от случайно
възпламеняване или разпространяване. Рискът
е ограничен до експлозия на единичен предмет.“
В това определение са включени също експлозивни или пиротехнически вещества или препарати,
които се съдържат в тези изделия. В случай на
изделия, съдържащи експлозиви или пиротехнически вещества или препарати, ако количеството
на съдържащото се вещество или препарат е
известно, това количество се взема предвид за
целите на глава седма, раздел І от закона. Ако
количеството не е известно, тогава за целите на
глава седма, раздел І от закона целият предмет
се разглежда като експлозив.
3. „Запалими“, „лесно запалими“ и „изключително запалими“ в редове 6, 7 и 8 на таблица 3
означават:
a) „запалими течности“ – вещества и препарати
с пламна точка, равна на или по-голяма от 21°C и
по-малка от или равна на 55°C (стандартна фраза
на риска R 10), поддържащи горенето;
б) „леснозапалими течности“:
– вещества и препарати, които може да се нагреят и да се запалят при контакт с въздуха при
стайна температура без допълнителен източник на
енергия (стандартна фраза на риска R 17);
– вещества и препарати с пламна точка, пониска от 55°C и които са в течно състояние под
налягане, ако определени производствени условия,
като например високи температура или налягане,
могат да обусловят възникване на опасност от
голяма авария;
– вещества и препарати с пламна точка, по-ниска от 21°C и които не са изключително запалими
(стандартна фраза на риска R 11, второ тире);
в) „изключително запалими газове и течности“:
– течни вещества и препарати с пламна точка,
по-ниска от 0°C, и с точка на кипене (или при
температурен интервал на кипене, начална точка
на кипене) при нормално налягане, по-малка от
или равна на 35°C (стандартна фраза на риска R
12, първо тире), и
– газове, които са запалими при контакт с въздуха при стайна температура и нормално налягане
(стандартна фраза на риска R12, второ тире), които
са в газообразно или свръхкритично състояние, и
– запалими или леснозапалими течни вещества
и препарати, поддържани при температури над
точката им на кипене.
4. В случай че в предприятието и/или съоръжението се произвеждат, употребяват и/или
съхраняват повече от едно опасни вещества, класифицирани в една и съща или в сходни категории
на опасност в количества, по-малки от пределните
количества по колона 2 или колона 3 на таблици
1 и/или 3, за да се определи дали предприятието
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и/или съоръжението попадат в обхвата на глава
седма, раздел І от закона и какъв е рисковият му
потенциал, се използва следното правило:
Предприятието се класифицира като „предприятие с нисък рисков потенциал“, ако сумата q1/Q
+ q2/Q + qх/Q е равна на или по-голяма от едно,
където:
q1, q2, ... , qx е количеството на наличните
опасни вещества с еднаква категория на опасност;
Q e пределното количество на опасните вещества, посочени в колона 2 на таблици 1 и/или 3.
Предприятието се класифицира като „предприятие с висок рисков потенциал“, ако сумата q1/Q
+ q2/Q + qх/Q е равна на или по-голяма от едно,
където:
q1, q2, ... , qx е количеството на наличните
опасни вещества с еднаква категория на опасност;
Q е пределното количество на опасните вещества, посочени в колона 3 на таблици 1 и/или 3.
Това правило се прилага, за да се оцени общата
опасност, свързана с токсичността, запалимостта
и екотоксичността на веществата. За тази цел то
трябва да се приложи три пъти:
а) за сумиране на вещества и препарати, поименно изброени в таблица 1 и класифицирани
като токсични или силно токсични, с вещества и
препарати, класифицирани като токсични или силно
токсични съгласно редове 1 или 2 на таблица 3;
б) за сумиране на вещества и препарати, поименно изброени в таблица 1 и класифицирани
като оксидиращи, експлозивни, запалими, леснозапалими или изключително запалими, с вещества
и препарати, класифицирани като оксидиращи,
експлозивни, запалими, лесно запалими или изключително запалими съгласно редове 3, 4, 5, 6,
7a, 7б или 8 на таблица 3;
в) за сумиране на вещества и препарати, поименно изброени в таблица 1, и класифицирани като
опасни за околната среда (R50 (вкл. R50/53) или
R51/53), с вещества и препарати, класифицирани
като опасни за околната среда съгласно редове
9(а) или 9(б) на таблица 3.
Предприятието и/или съоръжението попада в
обхвата на глава седма, раздел І от закона, ако
която и да е сума, получена по букви „a“, „б“ или
„в“, е равна на или по-голяма от 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36
от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59
и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47
и 99 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 103, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заличават.
2. В чл. 105, ал. 2 думите „на Министерството
на околната среда и водите“ се заличават.

§ 28. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125
от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26
от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и
99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и
105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от
2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54
от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния
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съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69,
70 и 91 от 2008 г. и бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80 и
94 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 1 изречение второ се заличава.
2. В чл. 16а, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. влязло в сила решение или становище,
когато такова се изисква по глава шеста от
Закона за опазване на околната среда, и/или
решение за оценка за съвместимостта с предмета
и целите на опазване на защитена зона, когато
такова се изисква по Закона за биологичното
разнообразие;“.
3. В чл. 25, ал. 6 думите „Министерство на
околната среда и водите“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 29. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 10 от
2009 г.) в чл. 11 се създава ал. 3:
„(3) Съгласуването на проекта за рекултивация по ал. 2 се извършва от министъра на
околната среда и водите или от оправомощено
от него длъжностно лице, а когато с проекта се
предвижда рекултивация на земя за земеделски
нужди и/или за нуждите на горския фонд – и
от министъра на земеделието и храните.“
§ 30. В Закона за биологичното разнообразие
(обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105
от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52,
53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19
и 80 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 31, ал. 20 т. 8 се отменя.
2. В чл. 49, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „министъра на околната
среда и водите“ се добавя „или оправомощен
от него заместник-министър“;
б) в т. 2 след думите „министъра на околната
среда и водите“ се добавя „или оправомощен
от него заместник-министър“;
в) в т. 3 след думите „министъра на околната
среда и водите“ се добавя „или оправомощен
от него заместник-министър“.
§ 31. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г. и бр. 19 и 80 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 2 думите „писмено съгласие
на Министерството на околната среда и водите“
се заменят със „съгласуване с министъра на
околната среда и водите или с оправомощени
от него длъжностни лица“.
2. В чл. 14, ал. 4 накрая се добавя „или
оправомощени от него длъжностни лица“.
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3. В чл. 17:
а) в ал. 3 думите „с разрешение от Министерството на околната среда и водите“ се
заменят със „след съгласуване с министъра на
околната среда и водите или с оправомощени
от него длъжностни лица“;
б) в ал. 4 думите „с разрешение от Министерството на околната среда и водите“ се
заменят със „след съгласуване с министъра на
околната среда и водите или с оправомощени
от него длъжностни лица“.
4. В чл. 58, ал. 2 думите „писмено съгласие
от Министерството на околната среда и водите“
се заменят със „съгласуване с министъра на
околната среда и водите или с оправомощено
от него длъжностно лице“.
5. В чл. 66, ал. 2, т. 2 думите „писмено
съгласуване от Министерството на околната
среда и водите“ се заменят със „съгласуване
с министъра на околната среда и водите или
с оправомощени от него длъжностни лица“.
6. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на
околната среда и водите или с оправомощени
от него длъжностни лица“.
§ 32. В Закона за лечебните растения (обн.,
ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г.,
бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36
и 43 от 2008 г. и бр. 80 от 2009 г.) в чл. 11 след
думата „водите“ се добавя „или оправомощено
от него длъжностно лице“.
§ 33. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36,
52 и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93 и
95 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 59 ал. 2 се изменя така:
„(2) Документите по чл. 60, ал. 9 се подготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистър-инженер“ по
специалността, свързана с вида на исканото
разрешително, и са регистрирани по реда на
Закона за камарите на архитектите и инженерите
в инвестиционното проектиране – когато за
издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла
на Закона за устройство на територията.“
2. В чл. 63 т. 2 се отменя.
§ 34. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения в подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
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(2) Издадените до влизане в сила на този
закон подзаконови нормативни актове по прилагането му запазват действието си, доколкото
не му противоречат.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 декември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13680

УКАЗ № 410
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за чужденците в Република България, приет от
ХLI Народно събрание на 18 декември 2009 г.
Издаден в София на 22 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
чужденците в Република България (обн.,
ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от
1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от
2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от
2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82
от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г. и бр. 12, 32, 36,
74, 82 и 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 9а се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Био
метричните данни, които включват изображение на лицето и десет пръстови отпечатъка на
кандидата, се събират по ред, определен с акт
на Министерския съвет.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) От изискването за снемане на пръстови отпечатъци се освобождават следните
кандидати:
1. деца на възраст под 12 години;
2. лица, при които снемането на пръстови
отпечатъци е физически невъзможно; ако е
възможно снемането на пръстови отпечатъци
от по-малко от 10 пръста, се снема съответният
брой пръстови отпечатъци; ако снемането е
временно невъзможно, от кандидата се изисква
да даде пръстови отпечатъци при следващото
заявление;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

3. държавните или правителствените ръководители и членовете на националното
правителство и придружаващите ги съпруги/
съпрузи, както и членовете на официалната им
делегация, когато са поканени от правителства
на държави членки или от международни организации с официална цел;
4. кралски особи и други високопоставени
членове на кралското семейство, когато са поканени от правителства на държави членки или
от международни организации с официална цел.“
§ 2. Член 14а се отменя.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13786

УКАЗ № 411
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за Националния архивен фонд, приет от ХLI Народно
събрание на 18 декември 2009 г.
Издаден в София на 22 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм.,
бр. 19, 42, 78, 92 и 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В т. 11 думите „и упълномощава директорите на държавните архиви за осъществяване
на такива сделки“ се заличават.
2. В т. 14 запетаята след думите „експертнопроверочна комисия“ се заменя със съюза „и“,
а думите „и съответните експертни комисии в
държавните архиви“ се заличават.
§ 2. В глава втора, в наименованието на
раздел II думата „териториални“ се заменя с
„регионални“.
§ 3. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Структурата на Държавна агенция
„Архиви“ включва централни и регионални
държавни архиви. Регионалните държавни архиви се определят с Устройствения правилник
на Държавна агенция „Архиви“.“
§ 4. Член 20 се отменя.
§ 5. В чл. 21 думата „общински“ се заменя
с „обществени“, а думите „за периода след
1878 г.“ се заличават.
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§ 6. Член 23 се отменя.
§ 7. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Обект на дейността на регионалните държавни архиви са определените за
постоянно запазване документи на областните
администрации, на общините на територията на
съответния регион, на териториалните структури
на държавните органи и на други държавни и
общински институции, намиращи се на територията на региона, на органи и организации
с местно значение, както и документалното
наследство на значими личности от местно
значение.“
§ 8. Член 26 се отменя.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Превантивният, текущият и последващият контрол по изпълнението на задълженията
по този закон се осъществяват от председателя на агенцията или оправомощени от него
длъжностни лица.“
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 10. В чл. 43, ал. 2 думите „директорите
на съответните държавни архиви“ се заменят с
„председателя на Държавна агенция „Архиви“.
§ 11. В чл. 47, ал. 2 думите „директора на
приемащия ги държавен архив“ се заменят с
„председателя на Държавна агенция „Архиви“.
§ 12. В чл. 55, ал. 5 думите „от експертните
оценителни комисии на приемащите ги архиви“
се заменят с „по ред, определен с Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“.
§ 13. В чл. 100, ал. 2 думите „или от директорите на държавните архиви, когато им е
възложено от председателя на агенцията“ се
заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Регионалните държавни архиви са
правоприемник на документите на Софийския
държавен архив и териториалните държавни
архиви, на техните пасиви, активи и други
права и задължения.
§ 15. Правоотношенията на служителите на
териториалните държавни архиви се уреждат
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда, чл. 87а от
Закона за държавния служител и в съответствие
с определените с Устройствения правилник
на Държавна агенция „Архиви“ структура и
числен състав.
§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13785
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УКАЗ № 412
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за енергетиката, приет от ХLI Народно събрание на
18 декември 2009 г.
Издаден в София на 22 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за енергетиката (обн.,
ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от
2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74
от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43
и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42 и 82 от 2009 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народното събрание
и Министерския съвет.
(2) Народното събрание приема Енергийна
стратегия на Република България по предложение на Министерския съвет, с която се
определят основните цели, етапи, средства и
методи за развитие на енергетиката.
(3) Министерският съвет ръководи енергетиката на страната в съответствие с приетата
от Народното събрание Енергийна стратегия.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думата „приемане“ се заменя
с „одобряване“.
2. В ал. 3 думите „Министерския съвет“
се заменят с „Народното събрание“, а думите
„чл. 4, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 3, ал. 2“.
§ 3. В чл. 8, ал. 5 думите „Министерския
съвет“ се заменят с „Народното събрание“.
§ 4. В чл. 30, ал. 1, т. 7 думите „с изключение
на цените за транзитен пренос“ се заличават.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13784

УКАЗ № 413
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса
на труда, приет от ХLI Народно събрание на
18 декември 2009 г.
Издаден в София на 22 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр.
27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от
1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от
1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г.,
бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от
2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83
и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102
и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г. и бр. 35
и 41 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 140, ал. 4, т. 2 накрая се добавя
„както и работнички и служителки в напреднал
етап на лечение ин-витро“.
§ 2. В чл. 147, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„както и работнички и служителки в напреднал
етап на лечение ин-витро“.
§ 3. В чл. 157, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В изречение първо след думите „или
служителка“ се добавя „както и работничка
и служителка в напреднал етап на лечение
ин-витро“.
2. В изречение второ след думата „служителка“ се добавя „както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро“.
§ 4. В чл. 307 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „кърмачки“ се добавя
„както и работнички и служителки в напреднал
етап на лечение ин-витро“.
2. В ал. 2 след думата „кърмачката“ се добавя „както и работничката и служителката в
напреднал етап на лечение ин-витро“.
§ 5. В чл. 308 след думата „бременните“
се добавя „и работничките и служителките в
напреднал етап на лечение ин-витро“.
§ 6. В чл. 309 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„кърмачка“ се добавя „както и работничка и
служителка в напреднал етап на лечение инвитро“, а думите „на бременната или кърмач
ката“ се заменят с „им“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „или
кърмачката“ се заменят с „кърмачката, работничката и служителката в напреднал етап на
лечение ин-витро, както“.
3. В ал. 4 накрая се добавя „както и работнички и служителки в напреднал етап на
лечение ин-витро“.
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§ 7. В чл. 310 след думите „бременна жена“
се добавя „работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро“.
§ 8. В чл. 313а, ал. 1 след думата „служителка“ се добавя „както и работничка и служителка
в напреднал етап на лечение ин-витро“.
§ 9. В чл. 333, ал. 5, изречение първо след
думата „служителка“ се добавя „както и работничка и служителка в напреднал етап на
лечение ин-витро“.
§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 13:
„13. „Работнички и служителки в напреднал
етап на лечение ин-витро“ са работнички и
служителки, които са в етап на лечение чрез
методите на асистирана репродукция, включващ
периода от фоликуларната пункция до ембрио
трансфера, но не повече от 20 дни.“
§ 11. Параграф 3б от преходните разпоредби
се изменя така:
„§ 3б. От 1 януари 2010 г. до 31 декември
2010 г. след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и с
представителите на работниците и служителите
по чл. 7, ал. 2 периодът, за който се въвежда
непълното работно време по чл. 138а, ал. 1,
може да бъде удължен с още три месеца.“
Заключителни разпоредби
§ 12. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57 и 68 от 2006 г.; попр., бр.
76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от
2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113
от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95 и 99 от
2009 г.) в чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В заглавието след думите „бременност
или кърмене“ се добавя „или напреднал етап
на лечение ин-витро“.
2. В ал. 1 след думите „бременност или
кърмене на дете“ се добавя „или напреднал
етап на лечение ин-витро“.
§ 13. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр.
25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.,
бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г.,
бр. 43, 94 и 108 от 2008 г. и бр. 35, 42 и 74 от
2009 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 87 след думата „жени“ се добавя
„жени в напреднал етап на лечение ин-витро“.
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2. В чл. 107б, ал. 2, изречение първо накрая
се добавя „или е в напреднал етап на лечение
ин-витро“.
3. В допълнителната разпоредба се създава
нов § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон „жени
(служителки) в напреднал етап на лечение
ин-витро“ са жени (служителки), които са в
етап на лечение чрез методите на асистирана
репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не
повече от 20 дни.“
§ 14. В Закона за защита от дискриминация
(обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от
2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г.,
бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г.
и бр. 42 и 74 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1, т. 7 думите „бременни
жени и майки, установена със закон, освен
ако бременната жена или майката не желае
да се ползва от тази закрила и е уведомила“ се
заменят с „бременни жени, жени в напреднал
етап на лечение ин-витро и майки, установена
със закон, освен ако те не желаят да се ползват
от тази закрила и са уведомили“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 16:
„16. „Жени в напреднал етап на лечение
ин-витро“ са жени, които са в етап на лечение
чрез методите на асистирана репродукция,
включващ периода от фоликуларната пункция
до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.“
§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13783
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ЗАКОН

за ратифициране на Протокола за Регистрите
за изпускане и пренос на замърсители към
Конвенцията за достъпа до информация,
участието на обществеността в процеса на
вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Член единствен. Ратифицира Протокола
за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Конвенцията за достъпа до
информация, участието на обществеността в
процеса на вземането на решения и достъпа
до правосъдие по въпроси на околната среда,
подписан на 21 май 2003 г. в Киев, Украйна.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13782

УКАЗ № 417
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от ХLI Народно
събрание на 22 декември 2009 г.
Издаден в София на 23 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г. и бр. 25,
33 и 42 от 2009 г.)

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители
към Конвенцията за достъпа до информация,
участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие
по въпроси на околната среда, приет от ХLI
Народно събрание на 18 декември 2009 г.
Издаден в София на 22 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

§ 1. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 10:
„10. е дисциплинарно освободен от длъжност
изборен член на Висшия съдебен съвет.“
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Мандатът на изборен член на Висшия
съдебен съвет не може да бъде прекратен предсрочно поради подаване на оставка на основание
чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България, ако срещу него е образувано
дисциплинарно производство за налагане на
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наказание дисциплинарно освобождаване от
длъжност по чл. 308, ал. 3, до приключване
на производството.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „член на Висшия съдебен съвет“ се
заменят с „изборен член на Висшия съдебен
съвет“ и думите „избран от органите на съдебната власт“ се заличават.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „започва по искане“ се заменят с „може
да започне и по искане.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3 или 4“ се заменят с „ал. 4 или 5“.
§ 3. В чл. 162 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет
за накърняване престижа на съдебната власт;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 4. В чл. 225, ал. 2 се създава изречение
второ: „Обезщетение не се изплаща и в случаите по чл. 308, ал. 3.“
§ 5. В чл. 232 след думите „освобождаване
от длъжност на“ се добавя „изборен член на
Висшия съдебен съвет“.
§ 6. В чл. 307 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) На изборен член на Висшия съдебен
съвет се налага дисциплинарно наказание за
извършено тежко нарушение или системно
неизпълнение на служебните задължения, както
и за действия, които накърняват престижа на
съдебната власт.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) За накърняване престижа на съдебната власт от изборен член на Висшия съдебен
съвет, чийто мандат е предсрочно прекратен
поради подаване на оставка на основание чл.
130, ал. 8, т. 1 от Конституцията, същият носи
дисциплинарна отговорност, ако е възстановен
на длъжност съдия, прокурор или следовател.“
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 7. В чл. 308 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) За извършено дисциплинарно нарушение
по чл. 307, ал. 2 на изборен член на Висшия
съдебен съвет се налага дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 8. В чл. 310, ал. 3 изречение второ
се изменя така: „При нарушение по чл. 307,
ал. 2, предложение трето и по чл. 307, ал. 4,
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т. 4 сроковете по ал. 1 започват да текат от
публичното оповестяване на действията, накърняващи престижа на съдебната власт.“
§ 9. В чл. 311, т. 2 се създава буква „в“:
„в) по чл. 308, ал. 3 на изборен член на
Висшия съдебен съвет.“
§ 10. В чл. 316 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дисциплинарните наказания по чл. 308,
ал. 1, т. 3, 4 и 6 на съдия, прокурор и следовател,
дисциплинарните наказания на административен
ръководител и на заместник на административния ръководител, както и дисциплинарното
наказание по чл. 308, ал. 3 на изборен член на
Висшия съдебен съвет се налагат с решение
на Висшия съдебен съвет.“
§ 11. Член 324 се изменя така:
„Чл. 324. Влязлото в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия,
прокурор или следовател, на административен
ръководител и на заместник на административен ръководител, както и на изборен член на
Висшия съдебен съвет се обявява на страницата
на Висшия съдебен съвет в интернет.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Образуваните дисциплинарни производства, свързани с предсрочно прекратяване
мандата на изборен член на Висшия съдебен
съвет, се приключват по реда на този закон.
§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 декември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13862

УКАЗ № 418
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за политическа
и гражданска реабилитация на репресирани
лица, приет от ХLI Народно събрание на
22 декември 2009 г.
Издаден в София на 23 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение на Закона за политическа и
гражданска реабилитация на репресирани
лица (обн., ДВ, бр. 50 от 1991 г.; изм., бр. 52
от 1994 г., бр. 12 от 2004 г., бр. 29 от 2005 г.,
бр. 30 и 81 от 2006 г., бр. 60 от 2007 г. и
бр. 26 от 2008 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ДВ,
бр. 12 от 2004 г.) думите „тригодишен срок
от влизането му в сила“ се заменят със „срок
до 31 декември 2011 г.“.
§ 2. В § 10 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ,
бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 81 от 2006 г. и бр. 26
от 2008 г.) думите „тригодишен срок от влизането му в сила“ се заменят със „срок до
31 декември 2011 г.“.
§ 3. В § 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ,
бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 81 от 2006 г. и бр. 26
от 2008 г.) думите „2009 г.“ се заменят с „2011 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.,
с изключение на:
1. параграф 1, който влиза в сила от 17 февруари 2007 г.;
2. параграф 2, който влиза в сила от 9 април 2008 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 декември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13862

РЕШЕНИЕ

за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и
движими вещи, за които има постановени
решения за признаване и възстановяване
правото на собственост или са дадени като
обезщетение на наследниците на бившите
царе Фердинанд I и Борис III и за спиране на
експлоатационната и строителната дейност
в посочените имоти
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Спира разпореждането с поземлените
имоти, земеделските земи, горите, сградите
и движимите вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване
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правото на собственост или са дадени като
обезщетение на наследниците на бившите царе
Фердинанд I и Борис III.
2. Спира експлоатационната и строителната
дейност в имотите по т. 1.
3. Спирането се налага до приемането на
специален закон.
4. Лицата, които се намират във владение или
държане на посочените имоти и вещи, са длъжни
да полагат за тях грижата на добър стопанин,
в противен случай носят отговорност за вреди.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13787

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси
по чл. 24а
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 24a от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Постоянно действащата подкомисия към
Комисията по правни въпроси се състои от
5 народни представители – по един от всяка
парламентарна група, и се председателства на
ротационен принцип на две последователни сесии
от представителите на парламентарните групи.
2. Избира за членове, както следва:
Димитър Николов Лазаров – Парламентарната група на ПП ГЕРБ;
Михаил Райков Миков – Парламентарната
група на Коалиция за България;
Христо Дамянов Бисеров – Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“;
Явор Божилов Нотев – Парламентарната
група на партия „АТАКА“;
Веселин Методиев Петров – Парламентарната група „Синята коалиция“.
3. На основание чл. 24а, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание председателстването на постоянно
действащата подкомисия към Комисията по
правни въпроси започва от най-малката парламентарна група в Народното събрание и
продължава по реда на увеличаване на числения
състав на следващите парламентарни групи.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 декември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за създаване на териториални дирекции на
Държавна агенция „Национална сигурност“
и определяне на седалищата и районите им
на действие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Създава териториални
дирекции на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и определя седалищата и районите
им на действие, както следва:
1. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Благоевград, със седалище Благоевград и с район на действие на територията
на област Благоевград;
2. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Бургас, със седалище Бургас и с
район на действие на територията на област
Бургас;
3. Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Варна, със седалище Варна и с район
на действие на територията на област Варна;
4. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Велико Търново, със седалище
Велико Търново и с район на действие на територията на област Велико Търново;
5. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Видин, със седалище Видин и с
район на действие на територията на област
Видин;
6. Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Враца, със седалище Враца и с район
на действие на територията на област Враца;
7. Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Габрово, със седалище Габрово и с
район на действие на територията на област
Габрово;
8. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Добрич, със седалище Добрич и
с район на действие на територията на област
Добрич;
9. Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Кърджали, със седалище Кърджали
и с район на действие на територията на област
Кърджали;
10. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Кюстендил, със седалище Кюстендил и с район на действие на територията
на област Кюстендил;
11. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Ловеч, със седалище Ловеч и с
район на действие на територията на област
Ловеч;
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12. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Монтана, със седалище Монтана и с район на действие на територията на
област Монтана;
13. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Пазарджик, със седалище Пазарджик и с район на действие на територията на
област Пазарджик;
14. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Перник, със седалище Перник и
с район на действие на територията на област
Перник;
15. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Плевен, със седалище Плевен и
с район на действие на територията на област
Плевен;
16. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Пловдив, със седалище Пловдив
и с район на действие на територията на област Пловдив;
17. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Разград, със седалище Разград и
с район на действие на територията на област
Разград;
18. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Русе, със седалище Русе и с район
на действие на територията на област Русе;
19. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Силистра, със седалище Силистра и с район на действие на територията на
област Силистра;
20. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Сливен, със седалище Сливен и
с район на действие на територията на област
Сливен;
21. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Смолян, със седалище Смолян и
с район на действие на територията на област
Смолян;
22. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – София, със седалище София и с
район на действие на територията на област
София и Софийска област;
23. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Стара Загора, със седалище Стара
Загора и с район на действие на територията
на област Стара Загора;
24. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Търговище, със седалище Търговище и с район на действие на територията на
област Търговище;
25. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Хасково, със седалище Хасково
и с район на действие на територията на област Хасково;
26. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Шумен, със седалище Шумен и
с район на действие на територията на област
Шумен;
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27. Териториална дирекция „Национална
сигурност“ – Ямбол, със седалище Ямбол и с
район на действие на територията на област
Ямбол.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 303 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне
на седалищата и районите на действие на териториалните дирекции на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДВ, бр. 108 от 2008 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание
чл. 13, ал. 5 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13865

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за одобряване на допълнителни средства за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсии за януари 2010 г.

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за внасяне на средства в републиканския
бюджет от „ТЕРЕМ“ – ЕАД, за сметка на
негови допълнителни резерви
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. „Терем“ – ЕАД, да внесе в републиканския бюджет 12 642 000 лв. в срок до
28 декември 2009 г.
Чл. 2. Вноската по чл. 1 е за сметка на формираните допълнителни резерви на дружеството.
Чл. 3. (1) Средствата по чл. 1 да се използват
за погасяване на съществуващи задължения на
Министерството на отбраната.
(2) Министърът на финансите да извърши
съответните корекции по реда на Закона за
устройството на държавния бюджет по бюджета
на Министерството на отбраната.
Чл. 4. Органът, упражняващ правата на
собственост на държавата в капитала на „Терем“ – ЕАД, да предприеме незабавно действия
за изпълнение на постановлението.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства
в размер до 25 млн. лв. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за
януари 2010 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
25 лв. и се изплаща на пенсионери, на които
пенсията или сборът от пенсиите за декември
2009 г. заедно с добавките и компенсациите
към тях е в размер до 200 лв. включително.
Чл. 2. Средствата по ал. 1 са за сметка на
резерва за реформата в социалното осигуряване
по чл. 1, ал. 1, т. 4 от Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2010 г.
и се предоставят от републиканския бюджет за
2010 г. като трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 23 декември 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет във връзка с чл. 16 от
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2010 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
органите на управление на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

за обявяване на 4 януари за професионален
празник на служителите от Държавна агенция
„Национална сигурност“

13866

13921

РЕШЕНИЕ № 977
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 4 януари за професионален празник
на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13867
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекции по околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2004 г.; изм., бр. 16 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2009 г.)
§ 1. Приложението към чл. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 3
Седалище и териториален обхват на дейност на РИОСВ
Териториален обхват
Седалище

област с
административен център

1
Благоевград

2
Благоевград

Бургас

Бургас

Варна

3
Благоевград, Белица, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна,
Петрич, Разлог, Симитли, Струмяни, Сандански, Хаджидимово,
Якоруда
Айтос, Бургас, Каменово, Карнобат, Малко Търново, Несебър,
Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе,
Царево

Варна

Бяла

Сливен

Котел

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Ветрино, Варна, Девня,
Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна,
Крушари, Тервел, Шабла
Враца, Мездра, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй, Мизия,
Роман, Криводол, Борован, Хайредин
Елена, Стражица, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица, Велико
Търново, Полски Тръмбеш, Свищов, Павликени, Сухиндол
Севлиево, Дряново, Трявна, Габрово

Добрич
Враца

Враца

Велико
Търново

Велико Търново
Габрово

Монтана

общини

Монтана
Видин

Пазарджик

Пазарджик

Плевен

Плевен
Ловеч

Пловдив

Пловдив

Русе

Русе
Разград
Силистра

Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Г. Дамяново, Чипровци,
Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм
Видин, Белоградчик, Кула, Бойница, Брегово, Ново село,
Грамада, Макреш, Чупрене, Ружинци, Димово
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик,
Панагюрище, Пещера, Септември, Стрелча, Ракитово
Белене, Гулянци, Д. Дъбник, Д. Митрополия, Искър, Кнежа,
Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин,
Ябланица
Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен,
Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи,
Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Русе, Сливо поле, Борово, Две могили, Иваново, Ценово,
Ветово, Бяла
Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Цар Калоян, Самуил
Силистра, Тутракан, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар,
Кайнарджа

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

1

2

София

София-област

Перник

София-град
Перник
Кюстендил

Смолян

Смолян

Стара Загора

Пловдив
Стара Загора

Хасково

Сливен
Ямбол
Хасково
Хасково
Кърджали

Шумен

Шумен
Търговище

ВЕСТНИК
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Антон, Ботевград, Божурище, Горна Малина, Годеч, Долна
баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица,
Златица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец,
Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч, Самоков
Столична община
Перник, Брезник, Трън, Ковачевци, Земен, Радомир
Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева баня,
Дупница, Бобошево, Кочериново, Рила
Смолян, Чепеларе, Баните, Борино, Доспат, Девин, Мадан,
Рудозем, Златоград, Неделино, Ардино, Сатовча
Лъки
Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово, Братя Даскалови,
Опан, Николаево, Гурково, Чирпан, Павел баня, Раднево
Сливен, Нова Загора, Твърдица
Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово, Болярово
Тополовград
Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални
бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли,
Хасково
Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград,
Черноочене
Шумен, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Смядово, Хитрино,
Венец, Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица
Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака
“

Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 декември 2009 г.
Министър: Н. Караджова
13589

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 47
от 11 декември 2009 г.

за условията и реда за изследване, съобщаване
и отчет на заразеност с вируса на синдрома
на придобитата имунна недостатъчност
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за изследване, съобщаване и отчет на
заразеност с вируса на синдрома на придобитата
имунна недостатъчност (ХИВ).
Чл. 2. Основните цели на изследването за
заразеност с ХИВ са:
1. намаляване на риска от разпространение
на ХИВ;
2. ХИВ инфектираните лица да узнаят своя
статус и да получат своевременно лечение,
грижи и подкрепа;
3. осигуряване на своевременно консултиране и изследване на партньорите на ХИВ
инфектираните лица.

Чл. 3. Изследване за заразеност с ХИВ се
извършва от:
1. лечебни заведения;
2. Националния център за заразни и паразитни болести;
3. регионалните инспекции за опазване и
контрол на общественото здраве;
4. кабинети, разкрити в изпълнение на национални здравни програми, като кабинети за
безплатно и ананимно консултиране и изследване на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и мобилни медицински кабинети.
Раздел ІI
Изследване за заразеност с ХИВ
Чл. 4. Изследване за заразеност с ХИВ се
извършва:
1. при провеждане на здравен скрининг
(„скринингово изследване“);
2. при диагностика или лечение на пациенти
(„диагностично изследване“);
3. при осъществяване на медицински научни
изследвания и клинични изпитвания на лекарствени продукти, в които участват доброволци;
4. по желание на лицето.
Чл. 5. Скринингово изследване за заразеност
с ХИВ се извършва на всички:
1. донори на кръв и кръвни съставки или
всяка единица дарена кръв и кръвни съставки;
2. донори на органи, тъкани, клетки, сперма
и кърма;
3. пациенти на хемодиализа;
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4. деца, родени от ХИВ инфектирани майки;
5. деца, родени от майки, които не са изследвани за ХИВ по време на бременността
и раждането;
6. деца, чиито майки са починали от ХИВ
асоциирано заболяване;
7. деца, одобрени за приемни семейства
или осиновяване, където има риск от кръвно
предавани инфекции;
8. деца, настанени за отглеждане в домове
за медико-социални грижи, преди постъпване
в дома;
9. лица, които кандидатстват за приемни
семейства или осиновители.
Чл. 6. Скринингово изследване за заразеност
с ХИВ се предлага на:
1. бременните жени, включително и в случаите на прекъсване на бременност;
2. родилките, които не са изследвани за
заразеност с ХИВ по време на бременността;
3. лицата с повишен риск за инфектиране
с ХИВ;
4. лицата, потърсили медицинска помощ в
областта на акушерството и гинекологията, и
лицата, посещаващи лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, хепатити
B и С и лимфопролиферативни заболявания;
5. лицата, посещаващи кабинети за сексуално здраве;
6. лицата, участващи в програми за лечение
на зависимости;
7. лицата, които се ползват с особена закрила
по реда на Закона за убежището и бежанците;
8. лицата, които са убедени, че са ХИВ
инфектирани;
9. медицинския персонал, който е претърпял
рискова професионална експозиция с кръв и
други телесни течности;
10. лицата преди сключване на граждански
брак.
Чл. 7. (1) Кръв за изследване за заразеност
с ХИВ от медицински персонал, претърпял
рискова професионална експозиция с кръв и
други телесни течности, се взема веднага след
експозицията.
(2) Изследването се извършва отново след
един месец, 3 месеца и 6 месеца след експозицията.
Чл. 8. (1) Скринингови изследвания за заразеност с ХИВ се предлагат периодично на:
1. лицата с отрицателен резултат за заразеност с ХИВ, но с вероятна рискова експозиция
по време на прозоречния период;
2. бременни жени – при установяване на
бременността или 1-ва – 12-та гестационна
седмица и 29-та – 40-та гестационна седмица
от бременността;
3. бременни жени, отказали изследване на
ХИВ.
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(2) Скринингови изследвания за заразеност
с ХИВ се предлагат ежегодно на лицата с повишен риск за инфектиране с ХИВ по § 1, т. 1
и 3 от допълнителната разпоредба.
(3) Скринингови изследвания за заразеност
с ХИВ се предлагат на лицата по ал. 2 и почесто, ако има клинични данни за остра ХИВ
инфекция.
Чл. 9. При установена болестност над 2
на 1000 от ХИВ в дадено населено място във
възрастовата група 16 – 49 г. скринингово изследване за ХИВ се предлага на всички пациенти от общопрактикуващия или от лекуващия
ги лекар при посещение в лечебно заведение.
Чл. 10. Диагностично изследване за ХИВ
се извършва:
1. при наличие на симптоми на остра или
хронична ХИВ инфекция съгласно приложение № 1;
2. на лица със заболявания, индикаторни за
синдрома на придобитата имунна недостатъчност, които са определени в приложение № 2;
3. при клинични или лабораторни данни за
имунен дефицит и имуносупресия;
4. с диференциално-диагностична цел.
Чл. 11. Изследване за ХИВ се извършва при
необходимост на доброволци, които участват в
осъществяване на медицински научни изследвания и клинични изпитвания на лекарствени
продукти.
Чл. 12. (1) Всяко лице може по собствено
желание да се консултира и изследва за заразеност с ХИВ.
(2) Изследването по ал. 1 може да бъде
анонимно.
(3) В случаите по ал. 2 лицето, поискало
анонимно изследване, се записва с код, определен и известен само на него и медицинския
специалист, назначил изследването.
Чл. 13. (1) Изследване за заразеност с ХИВ
се извършва след изразено информирано съгласие от лицето по реда на чл. 87 и сл. от
Закона за здравето.
(2) При извършване на диагностично изследване за заразеност с ХИВ лицето се уведомява
изрично, че изследването е включено в неговия
лечебно-диагностичен план.
(3) За извършване на изследване за заразеност с ХИВ на непълнолетно лице, навършило
16 години, съгласието на неговия родител или
попечител не е необходимо.
Чл. 14. (1) Преди изразяване на информирано съгласие лицето се консултира, като му се
предостява предтестова информация съгласно
приложение № 3.
(2) Информацията по ал. 1 се разяснява на
лицето от медицински специалист, работещ в
структурите по чл. 3.
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(3) Информацията по ал. 1 може да се
предостави и от лица без медицинско образование, които са преминали обучение в рамките
на национална здравна програма и работят в
структура по чл. 3, т. 4.
Чл. 15. В случаите по чл. 89, ал. 2 от Закона за здравето изследване за заразеност с
ХИВ може да се извърши без информирано
съгласие на лицето само с диференциално-диагностична цел.
Чл. 16. (1) Лицето може по всяко време да
откаже изследване за заразеност с ХИВ.
(2) Отказът по ал. 1 се удостоверява в медицинската документация с подпис на лицето.
(3) Отказът по ал. 1 не може да води до
отказ за предоставяне на медицински услуги
или намаляване на техния обем или качество.
Чл. 17. За изследване за заразеност с ХИВ
се използват кръв, кръвен серум, кръвна плазма
или слюнка.
Чл. 18. (1) Изследването на кръвните проби
се извършва от медицински специалист:
1. в специализирани медико-диагностични
лаборатории, в лаборатории на други лечебни
заведения, лаборатории на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото
здраве и Националния център по заразни и
паразитни болести;
2. от структурите по чл. 3, т. 4 на мястото
на предлагане на изследване за заразеност с
ХИВ чрез прилагане на тестове за експресна
диагностика.
(2) Изследването по ал. 1, т. 1 се извършва
с венозна кръв.
(3) Когато венепункцията е трудна или
невъзможна, по изключение за изследване се
използват периферна кръв или слюнка.
(4) Изследването на кръвните проби по ал. 1,
т. 2 се извършва с периферна кръв.
(5) Всички реактивни или неопределени
резултати, получени при използване на периферна кръв или слюнка, се потвърждават чрез
допълнително изследване на венозна кръв.
Чл. 19. (1) Изследването за заразеност с
ХИВ се прилага при спазване на общоприетите
предпазни мерки срещу заразяване с кръвнопреносими инфекции.
(2) Кръвта се взема в затворена или друга
утвърдена система за вземане на кръвни проби
с активатор на кръвосъсирването или антикоагулант EDTA, хепарин или цитрат.
(3) Етикетирането на кръвните проби се
извършва в присъствието на лицето, като на
етикета се записват следните данни:
1. име, презиме и фамилия на пациента или
код в случаите на анонимно изследване;
2. възраст;
3. баркод за донори на кръв и кръвни съставки.
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Чл. 20. (1) Всяка кръвна проба се съпровожда от два идентични талона за лабораторно
изследване съгласно приложение № 4.
(2) Взетата кръвна проба се поставя в затворен контейнер за транспортиране на кръвни
проби, към който се прикрепят талоните по
ал. 1, при спазване на принципа на тройната
опаковка съгласно приложение № 5.
Чл. 21. (1) Изследването за заразеност с
ХИВ се извършва на два етапа:
1. първично изследване;
2. потвърдително изследване.
(2) Първично изследване за заразеност с ХИВ
може да се извършва в структурите по чл. 3.
(3) Потвърдително изследване за заразеност
с ХИВ се извършва от национална референтна
лаборатория за ХИВ (НРЛХ), определена със
заповед на министъра на здравеопазването.
Чл. 22. (1) Отрицателните резултати от първичното изследване се приемат за окончателни.
(2) Реактивните резултати от първичното
изследване се потвърждават или отхвърлят чрез
потвърдително изследване в НРЛХ.
(3) Всеки реактивен или неопределен резултат се потвърждава чрез по-специфичен тест,
при който се използва друг метод или друг
антиген от посочените в приложение № 6.
Чл. 23. (1) При неопределен или при положителен резултат от потвърдителното изследване се взема нова кръвна проба за повторно
изследване на лицето.
(2) Втората кръвна проба по ал. 1 се осигурява от лекаря, назначил първото изследване. Втората кръвна проба се взема чрез нова
венепункция в затворена система с хепарин.
(3) При неопределен резултат и от второто
потвърдително изследване след 3 месеца се
взема отново кръвна проба по реда на ал. 2,
която се изпраща за изследване на НРЛХ.
(4) Транспортирането на кръвните проби по
ал. 1 и 2 се извършва в срок до 24 часа.
Чл. 24. (1) Изследване за заразеност с ХИВ
на деца, родени от ХИВ инфектирани майки,
се извършва до 6-ия месец от раждането с
тестове за установяване на вирусна ДНК/
РНК в кръвта, а след 6-ия месец се извършва
с тестове за установяване на антитела срещу
вируса в кръвта.
(2) Кръвна проба за определяне на вирусна
ДНК/РНК се взема от новороденото чрез венепункция и се изпраща на НРЛХ, както следва:
1. до 48-ия час след раждането;
2. на 14-ия ден след раждането, ако резултатът по т. 1 е отрицателен;
3. между първия и втория месец след раждането, ако резултатът по т. 2 е отрицателен;
4. между 4-ия и 6-ия месец след раждането,
ако резултатът по т. 3 е отрицателен.
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(3) Кръвна проба за изследване на антитела
срещу ХИВ се взема и се изпраща на НРЛХ,
както следва:
1. през 6-ия месец след раждането, ако резултатът по ал. 2, т. 4 е отрицателен;
2. през 12-ия месец след раждането, ако
резултатът по т. 1 е положителен;
3. през 18-ия месец след раждането, ако
резултатът по т. 2 е положителен.
(4) При положителен резултат от пробата по
ал. 2 незабавно се взема втора кръвна проба
за изследване и се изпраща на НРЛХ.
(5) Детето се счита за заразено с ХИВ при
наличието на две положителни проби.
Раздел III
Съобщаване на резултата на лицето, изследвано
за заразеност с ХИВ
Чл. 25. (1) Резултатът от изследването се
съобщава лично на лицето от медицинския
специалист, назначил изследването.
(2) При съобщаване на резултата от изследването за ХИВ се провежда следтестово консултиране на лицето съгласно приложение № 7.
Чл. 26. Реактивният резултат от първичното
изследване не се съобщава на лицето.
Чл. 27. (1) Неопределеният резултат от
потвърдително изследване на първата кръвна
проба се съобщава на пациента като неокончателен (предварителен) и му се предлага второ
изследване след 3 месеца.
(2) Като окончателен се съобщава резултатът
от второто потвърдително изследване, извършен след 3-ия месец, ако няма нова рискова
експозиция.
Чл. 28. (1) Лица с отрицателен резултат от
първично изследване се диагностицират като
неинфектирани и резултатът им се съобщава.
(2) В случаи с рискова експозиция до 3
месеца или при лица с високорисково поведение се предлага повторно изследване в срок 3
месеца след датата на експозицията.
Чл. 29. (1) Положителният резултат от потвърдително изследване на втората кръвна проба
от НРЛХ се съобщава и лицето се насочва към
лечебно заведение за лечение на ХИВ инфекция и към служби за психосоциална подкрепа
и грижи на лица с ХИВ инфекция.
(2) Бременните се информират за необходимостта от провеждане на антиретровирусна
профилактика за предотвратяване предаването
на ХИВ на плода и за изследване на новороденото за заразеност с ХИВ.
Чл. 30. Лицата с висок риск от заразяване с
ХИВ независимо от резултата от изследването
се насочват за консултиране към структурите
по чл. 3, т. 4.
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Раздел IV
Съобщаване и отчитане на изследванията за
ХИВ и случаите на заразеност с ХИВ
Чл. 31. (1) Националната референтна лаборатория за ХИВ изпраща информация на
регионалната инспекция по опазване и контрол
на общественото здраве по местоживеене за
положителния резултат под индивидуален код
на лицето с бързо известие съобразно разпоредбите на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за
регистрация, съобщаване и отчет на заразните
болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.).
(2) Националната референтна лаборатория
за ХИВ съобщава в срок от два работни дни
на Министерството на здравеопазването за
всеки случай с установена заразеност с ХИВ,
като попълва форма за съобщаване на случаи
с установена заразеност с ХИВ съгласно приложение № 8.
(3) Всеки медицински специалист, взел втората кръвна проба за потвърждаване на случаи
за ХИВ, попълва учетна форма съгласно приложение № 9, която се предоставя едновременно
с взетата кръвна проба на НРЛХ.
(4) Национална референтна лаборатория за
ХИВ съхранява учетната форма по ал. 3.
(5) Всички лаборатории, които извършват
изследвания за ХИВ, изпращат ежемесечна
информация за броя на изследваните за ХИВ
лица и резултатите от изследването на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, отдел „Противоепидемичен
контрол“, на чиято територия е лабораторията,
чрез учетна форма съгласно приложение № 10.
Чл. 32. (1) В случай че лекарят не може
да открие лицето и да осигури втората кръвна
проба, той уведомява НРЛХ и регионалната
инспекция по опазване и контрол на общественото здраве писмено за съдействие при
издирване на лицето.
(2) Регионалната инспекция по опазване
и контрол на общественото здраве по местоживеене издирва лицето за вземане на втора
кръвна проба.
(3) Регионалната инспекция по опазване
и контрол на общественото здраве издирва и
писмено поканва лицето да се яви за вземане
на втора кръвна проба за изследване за заразеност с ХИВ.
(4) В случай че кръвната проба по ал. 1 е
на донор на кръв, кръвни съставки, органи и
тъкани и е изпратена от районен център по
трансфузионна хематология или Националния
център по трансфузионна хематология, НРЛХ
съобщава на съответния център писмено с обратна разписка резултата от изследването, като
попълва протокол съгласно приложение № 11.
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Чл. 33. (1) Регионалната инспекция по
опазване и контрол на общественото здраве
изпраща ежемесечно обобщената информация на Министерството на здравеопазването
съгласно приложение № 10.
(2) Националната референтна лаборатория
за ХИВ изпраща ежемесечно обобщената информация в Националния център по заразни
и паразитни болести за нуждите на оперативния епидемиологичен надзор съгласно
приложение № 8.
(3) Националният център за заразни и паразитни болести обработва получената информация и изготвя ежемесечна справка, която се
изпраща по електронен път на Министерството
на здравеопазването, Националния център за
здравна информация и регионалната инспекция
по опазване и контрол на общественото здраве.
Раздел V
Осигуряване на качеството
Чл. 34. Лечебните заведения, които извършват изследвания за заразеност с ХИВ, осигуряват
дейността си чрез прилагане на утвърдените
медицински стандарти и стандартни оперативни
процедури.
Чл. 35. (1) Всички изследвания за заразеност
с ХИВ подлежат на контрол за качеството.
(2) За изследване за заразеност с ХИВ се
използват само тестове с нанесена „СЕ“ маркировка.
Чл. 36. (1) Националният център по заразни
и паразитни болести организира програма за
външна оценка на качеството на изследване
за ХИВ.
(2) Всички лаборатории са длъжни да участват в програма за външна оценка на качеството
за изследване за ХИВ.
(3) Лабораториите, които не са преминали
успешно външната оценка на качеството по
ал. 1, нямат право да извършват изследвания
за ХИВ.
(4) В едномесечен срок от приключване на
всеки цикъл на външната оценка на качеството
Националният център по заразни и паразитни
болести изпраща резултатите на Министерството
на здравеопазването, регионалния център по
здравеопазване и Националната здравноосигурителна каса.
Чл. 37. (1) Националната референтна лаборатория за ХИВ участва ежегодно в международна система за външна оценка на качество
на скринираща и потвърдителна диагностика
на ХИВ.
(2) В едномесечен срок от приключване на
всеки етап от оценката по ал. 1 Националният
център по заразни и паразитни болести изпраща
резултатите на Министерството на здравеопазването, регионалния център по здравеопазване
и Националната здравноосигурителна каса.
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Чл. 38. (1) Ежегодно Националният център
по заразни и паразитни болести провежда мониторинг и оценка на качеството и ефективността
на изследването за заразеност с ХИВ.
(2) В едномесечен срок от приключване
на оценката по ал. 1 Националният център
по заразни и паразитни болести изпраща на
Министерството на здравеопазването доклад за
резултатите от оценката с анализ и препоръки.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „лица с
повишен риск за инфектиране с ХИВ“ са:
1. интравенозни наркомани, лица с анамнестични данни за инжекционна употреба на
наркотици и техните сексуални партньори;
2. лица с рискови манипулации и инжекционни практики с непредписани от лекар продукти;
3. мъже, които правят секс с мъже;
4. жени, които имат сексуални контакти с
мъже, които правят секс с мъже;
5. лица със сексуално предавани инфекции
или с анамнестични данни за сексуално предавани инфекции;
6. новооткрити пациенти с туберкулоза,
суспектни за туберкулоза и контактни лица на
болни с бацилоотделяне;
7. сексуални партньори на лица с ХИВ
инфекция;
8. лица, жертви на трафик;
9. лица, пострадали от сексуално насилие;
10. лица, практикуващи секс без предпазни
средства или имащи множество сексуални
партньори;
11. лица от страни с високо разпространение
на ХИВ и техните сексуални партньори;
12. лица, които са имали сексуални контакти
в страна с високо разпространение на ХИВ;
13. лицата, изтърпяващи наказание лишаване
от свобода.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 60,
ал. 6 във връзка с чл. 87, ал. 3 от Закона за
здравето и отменя Наредба № 4 от 1992 г. за
реда за изследване за заразеност с вируса на
синдрома на придобитата имунна недостатъчност (ДВ, бр. 34 от 1992 г.).
§ 3. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с изискванията на
тази наредба в срок до 31 март 2010 г.
§ 4. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на наредбата.
§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата
се осъществява от министъра на здравеопазването и директорите на регионалните инспекции
по опазване и контрол на общественото здраве.
Министър: Б. Нанев
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Приложение № 1
към чл. 10, т. 1
Симптоми на остра или хронична ХИВ инфекция
І. Симптоми на остра или хронична ХИВ инфекция при възрастни
СПИН определящи съсДруги състояния, при които ХИВ изследване
тояния
трябва да бъде предложено
Белодробни
Туберкулоза
Бактериална пневмония
пневмоцитоза
аспергилоза
Неврологични
Церебрална токсоплазмоза Асептичен менингит/енцефалит; церебрален
Първична церебрална лим- абсцес
фома
Пространствозаемащ процес с неизвестна етиКриптококозен менингит
ология
Прогресивна мултифокална Гилен – Баре синдром
левкоенцефалопатия
Трансверзален миелит
Периферна невропатия
Деменция
Левкоенцефалопатия
Дерматологични
Сарком на Капоши
Тежък и неподатлив на лечение себореен дерматит
Тежка и неподатлива на лечение псориаза
Мултидерматомен и повтарящ се херпес зостер
Гастроентерологични Персис т и раща к рип т оспо - Устна кандидоза
ридоза
Устна космата левкоплакия
Хронична диария от неизвестен произход
Загуба на тегло без причина
Салмонела, шигела, кампилобактер
Хепатит тип В
Хепатит тип С
Онкологични
Нехочкинов лимфом
Анален рак или анална интраепителиална дисплазия
Карцином на белия дроб
Семинома
Хочкинов лимфом, разпространен в областта на
главата и шията
Болест на Каселман
Гинекологични
Рак на шийката на матката Вагинална интраепителиална неоплазия
Цервикална интраепителиална неоплазия
Степен 2 и по-висока
Хематологични
Следните кръвни заболявания:
Тромбоцитопения
Неутропения
Лимфопения
Очни
Цитомегаловирусен ретинит Инфекциозни заболявания на ретината;
Херпесвирус
Токсоплазмоза
Ретинопатия с неизяснен произход
Ендокринни
Лимфаденопатия с неизяснен произход
Хроничен паротит
Lymphoepithelial parotid cysts
Други
Мононуклеозоподобен синдром (първична ХИВ
инфекция)
Повишена температура с неясен произход
Всяка лимфаденопатия с неясен произход
ІІ. Симптоми на остра или хронична ХИВ инфекция при деца
СПИН определящи
състояния
Ендокринни
Устни
Белодробни

Други състояния, при които трябва да бъде предложен ХИВ тест
Хроничен паротит
Повтаряща се и/или неподатлива ушна инфекция
Повтаряща се устна кандидоза
Лоша устна хигиена
Пневмоцитоза
Повтарящи се бактериални пневмонии
Цитомегаловирусна пневмо- Лимфоиден интерстициален пневмонит
ния
Бронхиектазии
туберкулоза
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ХИВ енцефалопатия
Менингит/енцефалит
Сарком на Капоши

Изоставане в нервно-психическото развитие
Childhood stroke
Тежък и неподатлив на лечение дерматит Severe
Мултидерматомен и повтарящ се херпес зостер
Повтарящи се гъбични инфекции
Множество брадавици или молуска контагиозум
Консумативен синдром пер- Персистираща хепатоспленомегалия с неясен
систираща криптоспоридиоза произход
Хепатит тип В
Хепатит тип С
Лимфома
Сарком на Капоши
Следните кръвни заболявания:
Тромбоцитопения
Неутропения
Лимфопения
Цитомегаловирусен ретинит Всяка необяснима ретинопатия
Повтарящи се бактериални
инфекции, като менингит, сеп
сис, остеомиелит, пневмония
Повишена температура с неясен произход

Приложение № 2
към чл. 10, т. 2
Заболявания, индикаторни за синдрома на
придобитата имунна недостатъчност
А) Опортюнистични инфекции
1. Бактериални инфекции – множествени или
рекурентни при деца под 13 години.
2. Кандидоза на бронхи, трахея или бели
дробове.
3. Езофагеална кандидоза.
4. Кокцидодоидомикоза, дисеминирана или
белодробна.
5. Криптококоза – есктрапулмонална.
6. Криптоспоридиоза – интестинална с диария
(повече от 1 месец).
7. Цитомегаловирусна болест (без засягане
на черен дроб, слезка или лимфни възли) при
пациенти над едномесечна възраст.
8. Цитомегаловирусен ретинит (със загуба на
зрение).
9. Херпес симплекс: хронични язви (времетраене над 1 месец) или бронхити, пневмонити или
езофагити при пациенти над едномесечна възраст.
10. Хистоплазмоза, дисеминирана или есктрапулмонална.
11. Изоспориаза, интестинална с диария (над
1 месец).
12. Инфекция с Mycobacterium avium complex
и Mycobacterium kansasii.
13. Mycobacterium tuberculosis, белодробна при
възрастни или деца над 13 години.
14. Mycobacterium tuberculosis, извънбелодробна.
15. Mycobacterium, други видове или неидентифицирани такива, дисеминирани или екстрапулмонални.
16. Pneumocystis carinii, пневмония.
17. Пневмония, рекурентна при възрастни или
деца над 13 години.
18. Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия.
19. Салмонела (нетифоидна) септицемия, рекурентна.
20. Токсоплазмоза на мозъка при пациенти над
едномесечна възраст.

Б) Други заболявания
21. Цервикален карцином, инвазивен при възрастни и над 13 години.
22. Енцефалопатия, СПИН свързана.
23. Сарком на Капоши.
24. Лимфоидна интерстинална пневмония при
деца над 13 години.
25. Лимфом на Бъркит.
26. Имунобластен лимфом.
27. Първичен лимфом на мозъка.
28. Синдром на отслабване, дължащ се на ХИВ.
В) Индикаторни заболявания, неспецифицирани
с непълна информация
29. Опортюнистични инфекции, неспецифицирани.
30. Лимфоми, неспецифицирани.

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1
Съдържание на предтестовата информация
Преди изразяване на информирано съгласие
на лицето се предоставя предтестова информация
относно:
1. причините, поради които се препоръчва
изследването за заразеност с ХИВ;
2. ползите от изследването;
3. медицинските и социалните услуги, които
са налични в случай на положителен резултат от
изследването;
4. правото на лицето да откаже изследването;
5. защитата на информацията, свързана с резултатите от изследването;
6. случаите, в които лицето следва да разкрие,
че е ХИВ инфектирано на своя партньор.
Предтестовата информация за жени, които са
или могат да са бременни, включва и:
1. риск от пренасяне на ХИВ към детето;
2. мерки, които могат да бъдат предприети,
за да се намали предаването на инфекцията майка – дете, включително антиретровирусова профилактика и консултиране за кърменето на детето;
3. ползите за детето от ранно диагностициране
на ХИВ.
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Приложение № 4
към чл. 20, ал. 1
ТАЛОН ЗА ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ
Лечебно заведение – пълно наименование, пощенски адрес, тел. за контакт ..................................
Взета кръв за ХИВ тест
Код на лицето*

Дата:
Пол – Дата и година на раждане – № ИЗ

Повод за изследване
Лекуващ лекар, назначил
изследването:
(име,фамилия, длъжност)
Медицински специалист,
взел кръвта:
(име,фамилия, длъжност)

Изпратена в лаборатория
(наименование, тел., адрес на лабораторията)
Получена в лабораторията
(наименование, тел., адрес на лабораторията, ако данните
не съответстват на горния ред)
Приел пробата:
(име,фамилия, длъжност)
Регистрация на пробата:
Пореден лабораторен №
дата
Пояснения за попълване на талона:
1.* Кодът на изследваното лице се състои от
цифри или групи цифри, които се отделят помежду
им с тирета в следната последователност:

Пол – Дата и година на раждане – № ИЗ .
1.1. Пол: С цифрата „1“ се отбелязва мъжки
пол. С цифрата „2“ се обелязва женски пол.
1.2. Дата и година на ражадане: Отбелязват се
първите 4 цифри от ЕГН на изследваното лице.
1.3. Като номер на История на заболяването
се посочва пълният номер на документа.
2. Датата на вземане на кръвната проба се
изписва с цифри в следната последователност:
ден, месец, година.
Забележка. * Кодът, посочен в талона, трябва
да съответства на кода, отбелязан на затворената
система за вземане на кръв, в която се съдържа
подлежащата на изследване кръвна проба.

Приложение № 5
към чл. 20, ал. 2
Принцип на тройната опаковка, предвиждаща
3 нива на защита
1. Първа – водонепроницаем херметичен контейнер, който съдържа самия материал. Контейнерът е стъклен, метален или пластмасов. Има
етикет, на който се посочват данни за съдържанието
му. Опакова се с достатъчно количество адсорбиращ материал, за да може да се поеме цялата
течност при наличие на такава, ако контейнерът
бъде повреден.

дата
дата

2. Втора – здрава водонепроницаема херметична опаковка, в която се слага първата. В
една такава опаковка могат да бъдат поставени
няколко първични контейнера. Необходимо е да
се осигури правилно положение на първичната
опаковка, ако се ползва охлаждащо вещество
при транспорта, тъй като то ще се разтопи или
изпари с времето.
3. Трета – в нея се поставят предните две опаковки. Тази опаковка предпазва съдържанието по
време на транспортирането от неблагоприятните
въздействия на външната среда. Минималните
размери на външната опаковка не трябва да са
по-малки от 10 × 10 × 10 см.
4. Всяка пратка се съпровожда от документация, съдържаща адресите на подателя, получателя,
броя на първичните опаковки и количеството на
съдържанието им, информация за вида на изпращания материал, подпис на изпращащото лице.
Тя се поставя в третата опаковка.
5. Всеки окончателно опакован товар трябва
да е маркиран така, че етикетите да се виждат
добре и да не се застъпват.
6. На външната опаковка трябва да има следната информация:
6.1. име и адрес на лечебното заведение, което
изпраща;
6.2. телефон на отговорното лице, което знае
какво съдържа пратката;
6.3. име и адрес на лабораторията, която получава;
6.4. етикет с кода и точното наименование
на товара;
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6.5. биологичен материал категория А – UN 2814 – при изпращане на инфекциозен материал, представляващ опасност за хората.
7. Всяка пратка се съпровожда от две копия декларация за опасен товар, попълнена от лечебно или
здравно заведение, което изпраща пробата.
8. Контейнерът с пробите заедно със съпровождащите талони се транспортира, по начин, който гарантира запазването на тяхната комплектност, идентичност и целостта на опаковките.

Приложение № 6
към чл. 22, ал. 3
Вид на теста
1.

Доказване на вирусна РНК/ДНК

2.
3.

Доказване на антиген-р24
Доказване на антитела
Антитяло-ЕЛИЗА

Приложение
Използва се за първично скриниращо изследване на
новородени до 6-месечна възраст и при съмнение за
остра фаза на ХИВ инфекцията. Значителен процент
фалшиво положителни резултати.
Понастоящем рядко се използва самостоятелно.

Бързи тестове – РОСТ

4.

Комбинирано
антитяло

доказване

на

антиген-

5.

Доказване
на
специфичността
антителата – имуноблот

на

Приложение № 7
към чл. 25, ал. 2
Следтестово консултиране
Следтестовото консултиране е част от процеса
на изследване за заразеност с ХИВ.
І. Консултирането за лица, чийто резултат от
изследването е отрицателен, включва следната
информация:
1. Обяснение на тестовите резултати, включващо
информация за прозоречния период за появата на
ХИВ антитела и препоръка за повторно изследване
в случай на скорошно излагане на риск.
2. Начините за предпазване от предаване на
ХИВ.
ІІ. Консултирането на лица, чийто резултат от
изследването е положителен, включва:
1. Информиране на лицето относно резултата му.
2. Предоставяне на възможност на лицето да
зададе въпроси.
3. Дискутиране по възникналите въпроси и
притеснения на лицето и подпомагане на лицето да определи свои близки, които могат да му
окажат подкрепа.

Най-широко разпространеният лабораторен тест
понастоящем. Препоръчва се като стандартен
първичен скриниращ тест.
Има по-малка чувствителност от антитяло ЕЛИЗА
теста. Предимство е възможността да се извърши на
място с периферна кръв и отчитане на резултата до
10 минути. Препоръчва се като първичен скриниращ
тест при спешни случаи и при работа на терен.
Има най-висока чувствителност и постепенно
измества теста антитяло-ЕЛИЗА. Поради повисоката му цена се прилага предимно при скрининг
на донори на кръв.
Лабораторен тест с най-висока специфичност. Служи
за окончателно доказване на инфекция с ХИВ.
Поради своята сложност на изработване и отчитане
се използва само за проби, които са дали реактивни
резултати от горепосочените първични скриниращи
тестове.
4. Информиране относно методите на лечение.
5. Предоставяне на информация относно предотвратяване пренасяне на ХИВ инфекцията на
други хора.
6. Обсъждане на възможностите за разкриване
на резултата от лицето на негови близки.
7. Насърчаване и предлагане на изследване за
заразеност с ХИВ и консултиране на партньори
и деца на лицето.
8. Оценяване на риска от насилие или самоубийство.
9. Насочване на лицето към лечебно заведение
за лечение.
ІІІ. Консултирането на бременни жени, чийто
резултат от изследването е положителен, включва и:
1. Обсъждане на възможностите за намаляване
на риска от предаване на ХИВ инфекцията по
време на бременността, раждането и кърменето.
2. Насочване на бременната към съответните
медицински грижи, мониторинг и терапия.
3. Разясняване на вариантите за хранене на
новородените.
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Приложение № 8
към чл. 31, ал. 2
Форма за съобщаване на случаи с установена заразеност с ХИВ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Показател
Протокол №/ дата
Персонален код на лицето
Лабораторни данни: тип ХИВ инфекция
Използван метод за лабораторно потвържение
Пол
Възраст
Етническа принадлежност
(ако е налична)
Страна на произход
Националност
Местоживеене (област, община, населено място)
Повод за изследване
Принадлежност към рискова група
Трансмисивна категория
Първа кръвна проба за потвърдително изследване
е изпратена от
Втора кръвна проба за потвърдително изследване
е изпратена от

Информация

Дата:
Изготвил информацията:

Ръководител НРЛХ:

(име, фамилия)

(име, фамилия)

Приложение № 9
към чл. 31, ал. 3
ФОРМА ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА СЛУЧАИ С ХИВ/СПИН
ПОКАЗАТЕЛ
2

Попълване
на
информация
3

1
1.

Код на пациента от НРЛХ

2.

Информация за пациента / лечебното заведение

3.

Име на лекаря

4.

Лечебно/здравно заведение – наименование

5.

Град

6.

Област

7.

Телефонен номер

8.

Информация за пациента

9.

Първото име на пациента

10.

Презиме на пациента

11.

Фамилия на пациента

12.

Пол (кодове): 1= Мъж; 2 = Жена; 9 = Неизвестно

13.

Дата на раждане

14.

Жизнен статус (кодове): 1 = жив; 2 = починал

15.

Жив (ако да, последна известна дата, когато е бил жив)

16.

Починал (ако да, дата на смъртта)

17.

Раса/етническа група (кодове):
Код:
1 = Бял; 2 = Африканец; 3 = Азиатец; 4 =Латиноамериканец; 5 = Ром; 6 = Турчин;
7 = Арабин

Код:
Код:
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1
18.

2
Друга раса или етническа група, включително смесена = 99

3

19.

Държава, в която е роден

20.

21.

Произхождащ от държава или субконтинент (кодове):
Код:
1 = Произхождащ от страна, където случаят е бил установен; 2 = Западна; 3 =
Централна; 4 = Източна; 5 = Южна Африка; 6 = Източна Азия & Пасифик; 7 =
Австралия & Нова Зеландия; 9 = Северна Африка & Близкия Изток; 10 = Северна
Америка; 11 = Карибските острови; 12 = Латинска Америка; 13 = Западна Европа;
14 = Централна Европа; 15 = Източна Европа; 16 = Централна Азия; 98 =
Чужденец, субконтинент неизвестен; 99 = неизвестен
Година на пристигане в България

22.

Град, в който е установена на диагнозата

23.

Постоянно местожителство

24.
25.

Рискове, свързани с предаването на ХИВ/СПИН на този пациент
Рискова група

26.

Секс с мъже

не се
попълва
да/не

орален – 1; анален – 2; вагинален – 3
27.

Секс с жени

да/не

орален – 1; анален – 2; вагинален – 3
28.

Употребяващ инжекционно наркотици

29.

Инжектиране на непредписани лекарства

30.

Лишен от свобода

31.

Проституиращ

32.

Клиент на проституиращ

33.

Мобилни групи (сезонен работник, шофьор на ТИР, моряк, мигрант, дете на улицата)

34.

Трансмисивна категория (кодове):
Код:
1 = хомосексуалист/бисексуален мъж; 2 = употребяващ инжекционно наркотици;
3 = хомо-/бисексуален мъж и инжектиращ наркотици; 4 = хемофилик/пациент с
коагулационни нарушения ; 5 = реципиент на кръвопреливане; 6 = хетеросексуален
контакт; 7 = майка на дете; 8 = нозокомиална инфекция; 9 = друг/неопределен
Трансфузия на кръв и кръвни продукти
да/не

35.
36.
37.
38.

Професионална експозиция
Немедициска, непрофесионална експозиция, която може да бъде източник на
инфекцията (акупунктура, татуировки, пробождане на тялото, майчино мляко)
Лабораторни данни:
ХИВ статус (кодове): 1 = потвърден; 2 = непотвърден; 3 = неизвестно.

39.

Дата на първия ХИВ позитивен тест

40.

Сексуално предавани инфекции

41.

Генитален херпес

42.

Сифилис

43.

Гонорея

44.

Трихомонас вагиналис

45.

Хепатит B

46.

Хепатит С

47.

Други

48.

Тазововъзпалителна болест

49.

Синдром на остра ХИВ инфекция

50.

Болести, свидетелстващи за СПИН

51.

Пневмония, рекурентна при възрастни или деца > 13 години

да/не

Код:
да/не

дата, месец,
година
мм-гг
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1
52.

2
Кандидоза на бронхи, трахея или бели дробове

мм-гг

53.

Кандидоза – езофагеална

мм-гг

54.

Цервикален канцер, инвазивен при възрастни и > 13 години

мм-гг

55.

Кокцидодоидомикоза, дисеминирана или белодробна

мм-гг

56.

Криптококоза, есктрапулмонална

мм-гг

57.

Криптоспоридиоза, интестинална с диария (>1 месец)

мм-гг

58.
59.

Цитомегаловирусна болест (без черен дроб, слезка или лимфни възли) при пациенти мм-гг
над едномесечна възраст
Цитомегаловирусен ретинит (със загуба на зрение)
мм-гг

60.

Енцефалопатия, СПИН свързана

61.
62.

Херпес симплекс: хронични язви (времетраене >1 месец) или бронхити, пневмонити мм-гг
или езофагити при пациенти над едномесечна възраст
Хистоплазмоза, дисеминирана или есктрапулмонална
мм-гг

63.

Изоспориаза, интестинална с диария (>1 месец)

мм-гг

64.

Капоши саркома

мм-гг

65.

Лимфома на Бъркит

мм-гг

66.

Лимфома, имунобластна

мм-гг

67.

Лимфома, първична, на мозъка

мм-гг

68.

Mycobacterium avium complex & M. Kansasii, дисеминирана или извънбелодробна

мм-гг

69.

Mycobacterium, други видове или неидентифицирани такива, дисеминирани или
екстрапулмонални
Mycobacterium tuberculosis, извънбелодробна

мм-гг

70.
71.

3

мм-гг

мм-гг

72.

Локализация на туберкулозата (кодове): 1 = Милиарна; 2 = Плеврит; 3 = Друга
на дихателния тракт; 4 = Централна нервна система; 5 = Костно-ставна; 6 =
Урогенитален тракт
Друга локализация на туберколозата

мм-гг

73.

Mycobacterium tuberculosis, белодробна при възрастни или деца > 13 години

мм-гг

74.

Pneumocystis carinii, пневмония

мм-гг

75.

Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия

мм-гг

76.

Салмонела (нетифоидна) септицемия, рекурентна

мм-гг

77.

Токсоплазмоза на мозъка при пациенти над 1-месечна възраст

мм-гг

78.

Синдром на отслабване, дължащ се на ХИВ

мм-гг

79.

Бактериални инфекции – множествени или рекурентни при деца под 13 години

мм-гг

80.

Лимфоидна интерстециална пневмония при деца под 13 години

мм-гг

81.

Лицето е информирано за ХИВ статуса: 1 = да; 0 = не; 9 = неизвестно

82.

Партньорите на лицето ще бъдат информирани за ХИВ статуса от: 1 = КВД/
РИОКОЗ; 2 = от лекуващия лекар; 3 = от лицето; 9 = неизвестно
Пациентът е насочен към лечебно заведение за ХИВ: 1 = да; 0 = не; 9 = неизвестно

83.
84.
85.

Пациентът е насочен към заведение за лечение на лица, употребяващи наркотици
1 = да; 0 = не; 8 = неприложимо; 9 = неизвестно
За жени

86.

Жената е насочена за гинекологичен преглед:: 1 = да; 0 = не; 9 = неизвестно

87.

Жената е бременна: 1 = да; 0 = не; 9 = неизвестно

88.

Жената е родила живо дете: 1 = да; 0= не; 9 = неизвестно

89.

Ако да, по т. 105 дата на раждане на детето

90.

ХИВ статус (кодове) на детето: 1 = положителен; 0 = отрицателен; 3 = неопределен;
9 = Неизвестно
Ако детето по т. 107 е ХИВ положително – запишете кода на детето

91.

С Т Р.
1
92.

93.
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2
Трансмисионна категория за майки
1 = употребяваща инжекционни наркотици; 2 = произхождаща от страна с
генерализирана ХИВ епидемия; 3 = инфектирана чрез хетеросексуален контакт
и не се знае дали принадлежи към горните две категории; 4 = реципиент на
кръвопреливане; 5 = друга/неопределена; 9 = неприложимо
Дата на съобщаване на случая

3
Код:

Попълнил формата: ............................................................................../ дата .....................
(подпис)
Здравно/лечебно заведение:...................................................................................................
....................................................................................................................................................
Адрес и телефон за контакт: ................................................................................................

Приложение № 10
към чл. 31, ал. 5
СПРАВКА
за извършените лабораторни изследвания за ХИВ през месец ........
Разпределение на изследванията (брой)
Пол
Възраст
Повод за изследване
Общ
Наимено- Наимено№
брой
кръбре- насопо
за
вание на вание на
по
изследвода- мен- чен от жела- докулаборато- използваред
вани
под 18 – 21 – 26 – 31 – 36 – над рява- ност
ление мент
рията
ния тест
лица Мъже Жени 18
20
25
30
35
40
40
не
чебно
заведение

Приложение № 11
към чл. 32, ал. 4
Изх. № 	

Код на лицето:
ПРОТОКОЛ №
ЗА ИЗВЪРШЕНО ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ

НРЛХ ……………………….....................................……………..… извърши серологично изследване на лицето:
………………..………………………………………............................................................................………………………………….
(име, презиме, фамилия)
Адрес: …………….......................................................................………………………………………………………………………
ЕГН: ………….....………
I. Антитела срещу НІV – 1/2 по реакция ЕЛИЗА
1. Първа проба – диагностикум на фирма …………………
Дата:
Резултат:
2 Втора проба – диагностикум на фирма ………………….
Дата:
Резултат:
ІІ. Антитела срещу НІV – 1/2 по реакция Уестърн блот
1 Първа проба – диагностикум на фирма ……….....…….
Дата:
Резултат: ……………..
2 Втора проба – диагностикум на фирма …………….......
Дата:
Резултат: ……………..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

13597

Ръководител НРЛХ:
(име, презиме, фамилия)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-16-1057
от 10 декември 2009 г.

за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати
за енергийни характеристики и категориите
сертификати

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

етият от тях персонал са участвали в проектирането, доставката на материали и оборудване
или в изпълнението на мерките в сградата.
Чл. 5. Обследването за енергийна ефективност на сгради – държавна и/или общинска
собственост, в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м е основа за изготвяне на планове и програми за повишаване на
енергийната ефективност по чл. 36, ал. 2 ЗЕЕ.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
2. условията и редът за издаване на сертификати за енергийни характеристики;
3. категориите сертификати.
Чл. 2. (1) Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи
специфичните възможности за намаляването му
и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност, вкл. мерки за изпълнение
на възможностите, предвидени в чл. 15, ал. 2
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване
актуалното състояние на потреблението на
енергия в сградите, енергийните характеристики
и съответствието им със скалата на класовете
на енергопотребление от наредбата по чл. 15,
ал. 3 ЗЕЕ.
Чл. 3. (1) Всяка сграда може да бъде обследвана и сертифицирана по реда на тази наредба
с изключение на сградите по чл. 18 ЗЕЕ.
(2) На задължително сертифициране подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната
застроена площ над 1000 кв. м.
(3) Сертифицирането за енергийна ефективност на сградите се извършва след обследване
за енергийна ефективност.
(4) Първото обследване и сертифициране
на сграда се извършва не по-рано от 3 години
от въвеждането на сградата в експлоатация.
Чл. 4. (1) Обследването и сертифицирането
на сгради се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията
по чл. 23, ал. 1 ЗЕЕ и са вписани в регистъра
по чл. 23, ал. 4 от същия закон.
(2) Лицата по ал. 1 не могат да извършват
сертифициране на сграда след изпълнение на
енергоспестяващи мерки в нея, ако те или на-

Чл. 6. (1) Обследването за енергийна ефективност на сгради има за предмет:
1. идентификация на сградните ограждащи
конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ
и определяне на потенциала за намаляване на
разхода на енергия;
2. разработване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
3. технико-икономическа оценка на мерките
за повишаване на енергийната ефективност;
4. оценка на спестените емисии въглероден
диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
(2) Сертифицирането има за предмет изчисляване на границите на класовете на
енергопотребление в сградата и отразяване
на енергийните характеристики на сградата в
сертификат.
Чл. 7. (1) Обследването на сгради обхваща
следните технически средства и системи:
1. средствата за измерване и контрол на
енергийните потоци в сградата;
2. системите за изгаряне на горива и пре
образуване на входящите в сградата енергийни
потоци;
3. топлопреносните системи – водни, парокондензни, въздушни;
4. електроснабдителните системи;
5. осветителните системи;
6. системите за осигуряване на микроклимата;
7. системите за гореща вода за битови нужди;
8. сградните ограждащи конструкции и
елементи.
(2) При обследването по ал. 1 за системите по т. 2 и 6 се прилагат и разпоредбите на
наредбата по чл. 32 ЗЕЕ.

Г л а в а

п ъ р в а
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Раздел II
Ред, етапи и дейности на обследването за
енергийна ефективност
Чл. 8. (1) Собственикът на сграда или негов представител по чл. 10 и 31 от Закона за
управление на етажната собственост (ЗУЕС),
наричан по-нататък „собственик“, възлага с
писмен договор извършването на обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сградата/сградите на лице по чл. 4, наричано
по-нататък „изпълнител“.
(2) За целите на извършване на обследването за енергийна ефективност собствениците
по ал. 1 предоставят на изпълнителя:
1. технически паспорт на сградата;
2. резултатите от извършено обследване/
обследвания на сградата, ако има такива;
3. доклад/и от извършена проверка на
водогрейни котли по чл. 27, ал. 1 ЗЕЕ и климатични инсталации по чл. 28, ал. 1 ЗЕЕ, ако
има такива.
(3) За целите на обследването по ал. 2 се
предоставят данни за енергопотреблението за
последните три години преди обследването от
търговците с енергия по смисъла на т. 23, § 1
от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ.
Чл. 9. (1) Обследването за енергийна ефективност включва следните основни етапи и
дейности:
1. подготвителен етап, който включва следните дейности:
a) оглед на сградата;
б) събиране и обработка на първична информация за функционирането на сградата и
разходите за енергия за представителен пред
ходен период от време, както и проверка за
изпълнение на възможностите, предвидени в
чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
2. етап на установяване на енергийните
характеристики на сградата, който включва
следните дейности:
а) анализ на съществуващото състояние и
енергопотреблението;
б) изготвяне на енергийни баланси, определяне на базовата линия на енергопотребление;
в) огледи и измервания за събиране на подробна информация за енергопреобразуващите
процеси и системи;
г) обработване и детайлизиран анализ на
данните;
д) анализ на съществуващата схема за управление на енергопотреблението;
е) определяне на енергийните характеристики на сградата и потенциала за тяхното
подобряване;
3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, който
включва следните дейности:
а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;
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б) остойностяване на мерките, определяне
на годишния размер на енергоспестяването,
подреждане на мерките по показател „срок
на откупуване“;
в) формиране на пакети от мерки, определяне
на годишния размер на енергоспестяването с
отчитане на взаимното влияние на отделните
мерки и технико-икономическа оценка на пакетите от мерки;
г) анализ и оценка на количеството спестени
емисии CO2 в резултат на разработените мерки
за повишаване на енергийната ефективност ;
4. заключителен етап, който включва следните дейности:
а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;
б) представянето им на собственика на
сградата.
(2) Мерките за повишаване на енергийната
ефективност следва да са съобразени с предназначението на сградата и да отговарят на
изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 10. (1) Резултатите от обследването за
енергийна ефективност се отразяват в доклад
и резюме.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. подробно описание на сградата, вкл.
режими на обитаване, конструкция и енергоснабдяване;
2. анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи;
3. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос,
разпределение и потребление на енергия;
4. енергиен баланс на сградата и базова
линия на енергопотребление за основните
енергоносители;
5. сравнение на показателите за специфичен
разход на енергия с референтните;
6. оценка на специфичните възможности за
намаляване на разхода за енергия;
7. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на
енергийната ефективност;
8. анализ и оценка на годишното количество
спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната
ефективност;
9. информация за собственика, собствеността.
(3) Резюмето съдържа кратка информация
относно:
1. адреса на сградата;
2. идентификацията на изпълнителя;
3. кратко описание на сградата;
4. обща информация за енергопотреблението;
5. базовата линия на енергопотреблението
и специфичния разход на енергия на сградата;
6. класа на енергопотребление на сградата;
7. предлаганите мерки за повишаване на
енергийната ефективност;
8. информация за собственика, собствеността.
(4) Резюмето по ал. 2 се изготвя по образец – приложение № 1.
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Г л а в а

т р е т а

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ
Раздел І
Съдържание на сертификата за енергийни
характеристики
Чл. 11. (1) Сертификатът за енергийни характеристики съдържа данни за:
1. типа на сградата, адрес, година на въвеждане в експлоатация, разгъната застроена
площ, отопляема площ, площ на охлаждания
обем, снимка на сградата;
2. стойностите на интегрираната енергийна
характеристика на сградата по потребна енергия: специфичен годишен разход на енергия за
отопление, вентилация и гореща вода за битови
нужди в kWh/m2, специфичен годишен разход на
енергия за охлаждане в kWh/m2, общ годишен
разход на енергия в MWh, годишно количество
генерирани емисии CО2 в t/год., скала и клас
на енергопотреблението по първична енергия,
категория на сертификата;
3. разпределение на годишния разход на
потребна енергия на сградата за отопление,
вентилация, охлаждане, гореща вода и осветление, изразена като дял от общото потребление;
4. наименованието на лицето, извършило
сертифицирането, и регистрационен номер на
удостоверението за вписването му в публичния
регистър по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ;
5. номер, дата на издаване, срок на валидност и срок на освобождаване от данък сгради
върху недвижимите имоти по Закона за местни
данъци и такси (ЗМДТ).
(2) Номерът на сертификата се състои от 9
позиции, съдържащи данни за лицето, издало
сертификата: първите 3 позиции са регистрационният номер на лицето в публичния
регистър по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ, следващите
3 позиции – буквените идентификационни
данни, изписани с главни букви на кирилица,
и последните 3 позиции – поредният номер
на сертификата. Буквената идентификация се
избира от лицата по чл. 23, ал. 1 ЗЕЕ и ги
идентифицира еднозначно за срока на валидност
на удостоверението за вписване от момента на
издаване на първия сертификат.
Раздел ІІ
Условия и ред за издаване на сертификати за
енергийни характеристики
Чл. 12. (1) Сертификат се издава по образец
съгласно приложение № 2 със срок на валидност до 10 години.
(2) Сертификатите, издадени от едно лице по
чл. 23, ал. 1 ЗЕЕ, следват поредна номерация.
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(3) Сертификатите, издадени за сгради по
чл. 3, ал. 2, се поставят на място, ясно видимо
за обществеността.
Чл. 13. Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички
случаи на извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, текущ ремонт
на инсталации на сградата или преустройството
є, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики.
Чл. 14. (1) Сертификатът може да се преиздаде в срока му на валидност, когато след
проведено обследване са установени по-добри
стойности на интегрираната енергийна характеристика.
(2) При настъпване на изменения в условията,
при които е издаден, както и при промяна на
обстоятелствата, отразени в него, сертификатът
се анулира преди изтичане на срока на неговата
валидност, включително в случаите по ал. 1.
Сертификатът се счита за анулиран от датата
на издаване на новия сертификат.
Чл. 15. Когато при издаване на сертификата
за енергийни характеристики на сградата при
условията на чл. 20, ал. 3 ЗЕЕ се установи
отклонение с повече от 10 на сто от нетната
енергия, отразена в издадения енергиен паспорт на сградата, лицата, които извършват
сертифицирането, уведомяват в 5-дневен срок
от датата на установяване на нарушението изпълнителния директор на АЕЕ за предприемане
на съответните действия.
Чл. 16. Сертификатът за енергийни характеристики на части от сградата се издава въз
основа на общ сертификат за цялата сграда
при блокове с обща отоплителна инсталация.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КАТЕГОРИИ СЕРТИФИКАТИ
Чл. 17. (1) При изпълнение на условията,
определени с ал. 2 и 3, сертификатите за енергийни характеристики се издават с категория
„А“ или категория „Б“.
(2) Категория „А“ се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г:
1. със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас
на енергопотребление „В“, със срок на валидност – седем години, съответно със срок
на валидност – десет години, ако в сградата
са въведени мерки по оползотворяване на
възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите
на сградата, или
2. въведени в експлоатация до 1990 г., със
стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С“, със срок на валидност – седем
години, съответно със срок на валидност – десет
години, ако в сградата са въведени мерки по
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оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
(3) Категория „Б“ се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г.:
1. въведени в експлоатация след 1990 г., със
стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С“ , със срок на валидност – три
години, съответно със срок на валидност – пет
години, ако в сградата са въведени мерки по
оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
2. въведени в експлоатация до 1990 г., със
стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „D“, със срок на валидност – три
години, съответно със срок на валидност – пет
години, ако в сградата са въведени мерки по
оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
(4) Сертификат с категория се издава след
едногодишен период на експлоатация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки.
(5) Класовете на енергопотребление са определените в наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ за
показателите за разход на енергия и енергийните
характеристики на сградите.
(6) Срокът на валидност на сертификата,
издаден с категория „А“ или „Б“, започва да
тече от началото на годината, следваща годината на издаване на сертификата.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ
Чл. 18. Лицето, което извършва обследването, предоставя на собственика на сградата:
1. доклад – на хартиен или магнитен носител,
и резюме – на хартиен и магнитен носител;
2. в случаите на чл. 7, ал. 2 се предоставя
и доклад/и, съставен/съставени по реда на
наредбата по чл. 32 ЗЕЕ – на хартиен или
магнитен носител;
3. сертификат – на хартиен носител, придружен с декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 19. Собственикът по чл. 8 ал. 1 или
упълномощено от него лице приема с протокол
резултатите от обследването в срок до 30 дни
от депозиране на документите по чл. 18.
Чл. 20. Собственикът по чл. 8, ал. 1 в
14-дневен срок от подписване на протокол за
приемане на резултатите по чл. 19 с придружително писмо предоставя в АЕЕ:
1. заверено копие на резюмето по чл. 10,
ал. 3 – на хартиен и магнитен/оптичен носител;
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2. заверено копие на протокола по чл. 19;
3. заверено копие на доклада по чл. 18,
т. 2 – на хартиен и на магнитен/ оптичен
носител;
4. заверено копие от сертификата, придружено с оригинал на декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 ЗЕЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Застроена площ“, „Разгъната застроена
площ“ и „Строителни книжа“ са термините, определени в допълнителните разпоредби на ЗУТ.
2. „Вентилация“ е процес на въздухообмен
в сграда за осигуряване на пресен въздух за
обитателите.
3. „Отопляема площ на сграда“ е сума от
площите на всички отопляеми пространства в
сградата, в т. ч. общата площ на помещенията
и пространствата за общо ползване, в случаите,
когато не се отопляват, но граничат с отопляеми
помещения в сградата. Площите се определят
по външните им размери.
4. „Отопляем обем на сграда“ е сума от
обемите на отопляемите пространства, в т. ч.
обемите на помещенията и пространствата за
общо ползване, в случаите, когато не се отопляват, но граничат с отопляеми такива. Обемите
се определят по външните им размери.
5. „Основен ремонт“ на сграда е частично
възстановяване и/или частична замяна на
конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на сградата, както и
строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали,
конструкции и конструктивни елементи се
заменят с други видове или се извършват нови
видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или
се удължава срокът на тяхната експлоатация.
6. „Основно обновяване“ на сграда е комплекс
от строителни и монтажни работи, свързани
с изпълнението на съществените изисквания
по чл. 169, ал. 1 – 3 от Закона за устройство
на територията, които се извършват по време
на експлоатацията и засягат конструктивните
елементи на сградата, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради,
съоръжения и елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни,
климатични, електрически, водоснабдителни,
канализационни и други инсталации.
7. „Охлаждане“ е процес на изнасяне на
топлина от сграда или в част от сграда за
поддържане на определена температура.
8. „Охлаждан обем“ е сума от обемите на
пространствата, от които се изнася топлина за
поддържане на определена температура.
9. „Потребна енергия“ е количеството енергия, доставено до сградата, за покриване на
предвиденото потребление (отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди,
осветление, домакински уреди и т.н.).
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10. „Първична енергия“ е енергия, която
не е била обект на процес на превръщане и
преобразуване.
11. „Нетна енергия“ e количеството потребна
енергия, която трябва да се внесе в отопляемия
обем чрез отоплителна система или да се изнесе
от охлаждания обем чрез охладителна система,
за да се осигури нормативната температура на
въздуха при отсъствие на вътрешни товари.
12. „Референтна стойност“ е официално
приета или изчислена стойност, спрямо която
се сравнява енергиен показател. Референтните
стойности на показателите за ограждащите
конструкции на сградите се регламентират в
нормативните актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие
със съществените изисквания към тях. Референтната стойност на интегрираната енергийна
характеристика се изчислява с референтните
стойности на показателите за ограждащите
конструкции на сградите.
13. „Текущ ремонт“ на сграда е подобряването
и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както
и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване,
преместване на съществуващи зидове и направа
на отвори в тях, когато засягат конструкцията
на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
§ 2. Получената от АЕЕ информация по
реда на тази наредба се обобщава и включва
в националната информационна система за
състоянието на енергийната ефективност в
Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.
§ 3. С тази наредба се въвеждат разпоредби на Директива 2002/91/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за енергийните характеристики на сградите.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № РД16-295 от 1 април 2008 г. за сертифициране на
сгради за енергийна ефективност (ДВ, бр. 38
от 2008 г.) и Наредба № РД-16-294 от 1 април
2008 г. за обследване за енергийна ефективност
(ДВ, бр. 38 от 2008 г.).
§ 5. (1) Сертификати за енергийни характеристики на сгради, за които има извършено
обследване за енергийна ефективност преди
влизането в сила на ЗЕЕ, се издават от лицата,
извършили обследването на съответната сграда,
в срок до една година от влизането му в сила.
(2) В случаите по ал. 1, когато лицето, извършило обследването, е заличено от регистъра
по чл. 23, ал. 4 ЗЕЕ, сертификатът за енергийни
характеристики се издава от Агенцията по енергийна ефективност въз основа на резултатите
от извършеното от лицето обследване или от
контролно обследване, изпълнено от Агенцията
по енергийна ефективност.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на АЕЕ.
§ 7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на регионалното
развитие и благоустройството дават указания
по прилагане на наредбата.
§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 25
от Закона за енергийната ефективност.
§ 9. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Тр. Трайков
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Р. Плевнелиев
Приложение № 1
към чл. 10, ал. 4

Р Е З Ю М Е
НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ
СЕРТИФИКАТ
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ

НАЧАЛНА ДАТА
КРАЙНА ДАТА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА
НАИМЕНОВАНИЕ
„ЧД“, „ПО“, „ЧО“, „С“, „Ч“ ; име и
СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика) („ПД“,
адрес на собственика)
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m 2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m 2
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m 2
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ, m 3
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m 2
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m 3
(съгласно класификацията по
чл. ........................)

ТИП НА СГРАДАТА
А ДМИНИСТРАТИВН А
ОБЛАСТ
ОБЩИНА
АДРЕС

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО

АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ФАКС
E-MAIL

КООРДИНАТИ

1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ
(име на фирмата и номер/дата от ПР)
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
КООРДИНАТИ
ФАКС
E-MAIL
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА

(схема, снимка/и на сградата)
2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

(описание на системата за топло- и електроснабдяване, включително абонатни станции,
сградни инсталации за отопление, охлаждане, БГВ, вентилация, осветление, използвани
възобновяеми енергоизточници и инсталации и др.)
3. ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

1
2
3

№

НАИМЕНОВАНИЕ

1

2
МАЗУТ
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
ПРОПАН-БУТАН

ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
t/год.

Nm 3/год.

kWh/год.

3

4

5

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2
ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВЪГЛИЩА
ДРУГИ (изписва се)
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

4
5
6
7
8
9

С Т Р. 3 9

3

4

5

ОБЩО:
3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№
СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ

1
2
3
4
5
6
7

ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИТЕЛ- РЕФЕРЕНТНО
НО
kWh/год.
kWh/год.

ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛАЦИЯ
БГВ
ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ
ОСВЕТЛЕНИЕ
РАЗНИ
ОХЛАЖДАНЕ
ОБЩО:

3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА:

год.
год.

3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ

РАЗМЕРНОСТ

Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление

kWh/m 2 .год.

Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация

kWh/m 2 .год.

Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ

kWh/m 2 .год.

Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане

kWh/m 2 .год.

Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление

kWh/m 2 .год.

Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация

kWh/m 2 .год.

Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ

kWh/m 2 .год.

Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане

kWh/m 2 .год.

4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
(свободен текст, като се обоснове съответствието с изискванията за енергийна
ефективност)
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
(свободен текст)
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ

СТОЙНОСТ

Изолация на външни стени

Изолация на под

Изолация на покрив

2

3

2

1

1

НАИМЕНОВАНИЕ

№

МЕРКИ

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

3

4

5

6

7

8

9

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

2

3

4

5

6

7

8

9

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

лв.
10

год.

11

t/год.

ВЕСТНИК

ОБЩО МЯРКА 3

МАЗУТ

1

6

Nm 3/год. kWh/год. лв./год.

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО МЯРКА 2

МАЗУТ

1

5

t/год.

ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

РЕДУНЕОБХОДИСРОК НА ОТ- ЦИРАНИ
МИ ИНВЕСКУПУВАНЕ ЕМИСИИ
ТИЦИИ
СО 2

40

ОБЩО МЯРКА 1

МАЗУТ

2

4

НАИМЕНОВАНИЕ

1

3

№

ЕНЕРГИЕН РЕСУРС

С Т Р.
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Подмяна на дограма

Мерки по осветление

Мерки по абонатна станция

5

6

2

4

1

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

3

4

5

6

7

8

9

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

2

3

4

5

6

7

8

9

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

2

3

4

5

6

7

8

9

6

7

8

9

10

11

ВЕСТНИК

ОБЩО МЯРКА 6

МАЗУТ

1

5

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО МЯРКА 5

МАЗУТ

1

ОБЩО МЯРКА 4

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

2

4

МАЗУТ

3

1
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ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

4

5

6

7

8

9

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

3

4

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

8

9

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

3

4

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

8

9

7

8

9

10

11

ВЕСТНИК

ОБЩО МЯРКА 9

ДРУГИ (изписва се)

7

ВЪГЛИЩА

ПРИРОДЕН ГАЗ

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

2

Настройки (вкл. „температура с 5
понижение“)
6

МАЗУТ

1

ОБЩО МЯРКА 8

ДРУГИ (изписва се)

ВЪГЛИЩА

7

6

ДЪРЖАВЕН

9

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

2

ПРИРОДЕН ГАЗ

МАЗУТ

1

5

42

ОБЩО МЯРКА 7

8

ПРОПАН-БУТАН

3

Мерки по прибори за измерване, 5
контрол и управление
6

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

2

4

МАЗУТ

3

1

Мерки по котелна инсталация

2

7

1
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2

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

3

4

5

6

7

8

9

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

2

3

4

5

6

7

8

9

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ПРОПАН-БУТАН

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛИЩА

ДРУГИ (изписва се)

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

2

3

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

10

11

ВЕСТНИК

ОБЩО МЯРКА 12

МАЗУТ

1

ОБЩО МЯРКА 11

МАЗУТ

1

ОБЩО МЯРКА 10

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

2

4

МАЗУТ

3

1

ДЪРЖАВЕН

12 Други

11 ВЕИ

10 Мерки по сградни инсталации

1
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ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА

ПОДПИС

kWh/год.

7

8

9

УПРАВИТЕЛ:
(на лицето, извършило обследването)

6

10

(подпис и печат)

11

ВЕСТНИК

Забележка. Съкращенията „ПД“, „ЧД“, „ПО“, „ЧО“, „С“, „Ч“ в т. 1.1 за собствеността означават съответно публична държавна, частна държавна, публична общинска, частна общинска, смесена (включително съсобствена) – с означаване дяловете в съсобствеността и режима на
тези дялове, и частна собственост.

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

5

ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

9
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОБЩО
МЕРКИ

ДРУГИ (изписва се)

8

ПРИРОДЕН ГАЗ

5

ВЪГЛИЩА

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

4

7

ПРОПАН-БУТАН

3

6

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

2

4

МАЗУТ

3

1

ДЪРЖАВЕН

6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО

ВСИЧКИ МЕРКИ

2

44



1

С Т Р.
БРОЙ 103

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1
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НАРЕДБА № РД-16-1058
от 10 декември 2009 г.

за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. условията и редът за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните
характеристики на сгради;
2. единната методология за формиране на
показатели за разход на енергия и енергийни
характеристики на сгради;
3. правила за изработване на скала на класовете на енергопотребление.
Чл. 2. Показателите за разход на енергия
се изчисляват или измерват като количествени
стойности, характеризиращи етап или цикъл
на енергийно преобразуване или потребление
на енергия.
Чл. 3. Изчисляването на енергийните характеристики се извършва с цел:
1. определяне на потреблението, икономията
на енергия и топлосъхранението в сгради;
2. определяне на нивото на енергийна ефективност на сградите;
3. оценяване съответствието на всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда,
реконструкция, основно обновяване, основен
ремонт или преустройство на съществуваща
сграда с изискванията за енергийна ефективност
по чл. 15 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
4. съставяне на енергиен паспорт и сертификат на сгради.
Чл. 4. Определянето на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики
на сградите се извършва при базови стойности
на следните климатични фактори:
1. външна изчислителна температура;
2. средномесечна температура и относителна
влажност на външния въздух;
3. средночасов интензитет на пълното слънчево греене;
4. продължителност на отоплителния и охладителния период.
Чл. 5. (1) Базовите стойности на климатичните фактори се определят за девет климатични зони за страната, посочени на картата и в
таблиците на приложение № 1.
(2) Изчислителната температура е приета за
избрани градове от климатичните зони.
(3) Средночасовият интензитет на слънчевото греене е определен на база 24 часа според
методиката за изчисляване на годишен разход
на енергия по наредбата по чл. 169, ал. 4 във
връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ВЕСТНИК
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(4) Отоплителните денградуси (DD) за пресмятане на показателите за разход на енергия и
енергийните характеристики при необходимост
се изчисляват за всеки месец от отоплителния
период като произведение от броя на дните в
месеца и разликата между средната температура на въздуха в сградата и средномесечната
температура на външния въздух.
(5) Когато надморската височина на дадено
населено място е по-голяма от 500 m, годишното
потребление на енергия се пресмята по данните
за съответната климатична зона, към която
принадлежи населеното място, и се умножава
с отношението на денградусите за населеното
място, определени по наредбата по чл. 125, ал.
4 от Закона за енергетиката и чл. 169, ал. 4 във
връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ и денградусите
от климатичната база данни за зоната, в която
попада населеното място.
Г л а в а

в т о р а

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ
И ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
СГРАДИ
Раздел I
Компоненти на сградата като интегрирана
система
Чл. 6. За целите на определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат
като интегрирани системи, в които разходът
на енергия е резултат на съвместното влияние
на следните основни компоненти:
1. сградните ограждащи конструкции и
елементи;
2. системите за поддържане на параметрите
на микроклимата;
3. вътрешните източници на топлина;
4. обитателите;
5. климатичните условия.
Чл. 7. (1) Енергийните характеристики на
сгради се определят по единна методология,
която включва:
1. ориентацията, размерите и формата на
сградата;
2. характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните
пространства, в това число:
а) топлинни и оптически характеристики;
б) въздухопропускливост;
3. системите за отопление и гореща вода
за битови нужди;
4. системите за охлаждане;
5. системите за вентилация;
6. системите за осветление;
7. пасивните слънчеви системи и слънчевата
защита;
8. естествената вентилация;
9. системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
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10. външните и вътрешните климатични
условия.
(2) При определяне на енергийните характеристики по ал. 1, т. 2 се отчитат и изискванията
за влагоустойчивост и водонепропускливост.
Раздел II
Класификация на сградите
Чл. 8. За изчисляване на показателите за
разход на енергия и енергийните характеристики
се приема следната класификация на сгради:
1. жилищни:
а) еднофамилни къщи;
б) жилищни сгради (блокове) с ниско, средно
и високо застрояване;
в) смесени сгради;
2. нежилищни:
а) сгради за административно обслужване
(административни, офисни, представителни
и др.);
б) сгради в областта на образованието (учебни, детски градини и др.);
в) сгради в областта на здравеопазването
(видове лечебни заведения за болнична помощ);
г) сгради в областта на хотелиерството и
услугите (хотели, мотели, общежития и др.);
д) сгради в областта на търговията (търговски центрове, пазари, базари, магазини и др.);
е) сгради в областта на общественото хранене (заведения за хранене, ресторанти и др.);
ж) спортни сгради;
з) други сгради за обществено ползване
(сгради в областта на културата и изкуството,
в областта на транспорта и др.).
Раздел III
Показатели за разход на енергия
Чл. 9. Показателите за разход на енергия в
сгради се класифицират в три основни групи:
1. група 1 – показатели, характеризиращи
енергопреобразуващите и енергопреносните
свойства на ограждащите конструктивни елементи и елементите на системите за осигуряване
на микроклимата:
а) коефициент на топлопреминаване през
външните стени (W/m2K);
б) коефициент на топлопреминаване през
прозорците (W/m2K);
в) коефициент на топлопреминаване през
покрива (W/m2K);
г) коефициент на топлопреминаване през
пода (W/m2K);
д) коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/или студ (%);
е) коефициент на трансформация на генератора на топлина и/или студ;
ж) коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания
и/или охлаждания обем на сградата (%);
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2. група 2 – показатели, характеризиращи
енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и
гореща вода за битови нужди:
а) топлинни загуби от топлопреминаване
към околната среда (kW);
б) топлинни притоци от топлопреминаване
от околната среда (kW);
в) специфични топлинни загуби от топло
преминаване (W/m3);
г) специфични топлинни притоци от топлопреминаване (W/m3);
д) топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW);
е) специфични топлинни загуби от инфилтрация (W/m3);
ж) общи топлинни загуби/притоци (kW);
з) общи специфични топлинни загуби/притоци (W/m3);
и) топлинна мощност на системата за отоп
ление (kW);
й) годишен разход на енергия за отопление
(kWh);
к) годишен разход на енергия за охлаждане
(kWh);
л) специфичен разход на енергия за отопление (kWh/m2);
м) специфичен разход на енергия за охлаждане (kWh/m2);
н) топлинна мощност на системата за вентилация (kW);
о) годишен разход на енергия за вентилация
(kWh);
п) специфичен разход на енергия за вентилация (kWh/m2);
р) топлинна мощност на системата за гореща вода (kW);
с) годишен разход на енергия за гореща
вода (kWh);
т) специфичен разход на енергия за гореща
вода (kWh/m2);
3. група 3 – показатели, характеризиращи
енергопотреблението на сградата като цяло:
а) обща топлинна мощност за отопление,
охлаждане, вентилация и гореща вода (kW);
б) обща специфична топлинна мощност за
отопление, охлаждане, вентилация и гореща
вода (kW/m2);
в) обща електрическа мощност за отопление,
охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление
и уреди (kW);
г) обща специфична електрическа мощност
за отопление, охлаждане, вентилация, гореща
вода, осветление и уреди (kW/m2);
д) общ годишен разход на енергия за отоп
ление, охлаждане, вентилация, гореща вода,
осветление и уреди (kWh);
е) общ годишен специфичен разход на
енергия за отопление, охлаждане, вентилация,
гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2);
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ж) общ годишен специфичен разход на енергия за отопление и вентилация (Wh/m3.DD).
Чл. 10. (1) Показателите за разход на енергия се изчисляват по методиката, определена в
наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169,
ал. 1, т. 6 ЗУТ.
(2) Стойностите на показателите за топлинни
загуби и топлинна мощност се определят при
външна изчислителна температура за зимни
условия.
(3) Стойностите на показателите за топлинни
притоци и охладителна мощност се определят
при външната изчислителна температура за
летни условия.
(4) Показателите за специфични топлинни
загуби, специфична мощност и специфичен
разход на енергия се изчисляват за:
1. единица от общата отопляема площ на
сградата;
2. единица от общия отопляем обем на
сградата.
Чл. 11. При изчисляване на показателите
за разход на енергия се отчитат:
1. стойностите на техническите характеристики на вложените в сградата продукти,
елементи, комплекти и системи, съответстващи
на техническите им спецификации;
2. стойностите на експлоатационните характеристики на вложените в сградата продукти,
елементи, комплекти и системи, включващи
отклонения от съответстващите им стойности
в техническите спецификации, в процеса на
експлоатация на сградата.
Раздел IV
Енергийни характеристики
Чл. 12. В зависимост от предназначението
си енергийната характеристика (ЕР) на сградата може да се определи по един от следните
начини:
1. като един от показателите за разход на
енергия:
EP = P,
(IV.1)
където Р е показател, определен по чл. 9;
2. като съвкупност от няколко показателя
за разход на енергия:
EP = {Pi, i = 1, 2, ..., M},
(IV.2)
където:
Pi е i-тият показател, определен по чл. 9;
М – общият брой на избраните показатели.
Чл. 13. В случаите, когато отразява годишен
разход на енергия или специфичен годишен
разход на енергия, енергийната характеристика има смисъл на интегрирана енергийна
характеристика и се определя със стойности
на три нива: нетна енергия, потребна енергия
и първична енергия.
Чл. 14. (1) Стойността на енергийната характеристика като потребна енергия се определя с
годишното количество енергия, което се доставя
или трябва да бъде доставено в сградата.
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(2) Стойността на енергийната характеристика като първична енергия се определя, като
всяка една съставяща на потребната енергия
се увеличи със съответстващите є загуби за
добив/производство и пренос по формулата:
m

Q = ∑ Qi,н .ei ,
i =1

(IV.3)

където:
Q е количеството първична енергия (kWh);
Q i,H – количеството потребна енергия с i-тия
енергоносител (kWh);
ei – коефициент, отчитащ загубите за добив/
производство и пренос на i-тата съставяща на
потребената енергия, съгласно приложение № 2.
Чл. 15. Енергийните характеристики за
годишен разход на енергия имат екологичен
еквивалент на причинени емисии въглероден
диоксид (СО2), който се определя по формулата:

m

E c P =  ∑ Qi .fi  .10−6


 i =1

,

тонове CO2 (IV.4)
където:
ЕcР е количеството емисии СО2 (тонове);
Q i – количеството на i-тия вид енергиен
ресурс/енергия в годишния разход на енергия
(kWh);
fi – коефициент на екологичен еквивалент
на i-тия вид енергиен ресурс/енергия (g/kWh),
съгласно приложение № 3.
Чл. 16. (1) Референтните стойности на
показателите на ограждащите конструкции и
елементи в зависимост от действащите нормативни актове за периода 1964 – 2009 г. вкл. се
определят съгласно приложение № 4.
(2) Референтните стойности на интегрираните
енергийни характеристики за разход на енергия в сгради се получават чрез пресмятане по
методите, определени в наредбата по чл. 169,
ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.
(3) Стойностите на топлотехническите и
оптическите характеристики на сградните
ограждащи конструкции и елементи, както и
ефективностите на елементите и агрегатите на
системите за отопление, охлаждане, вентилация
и гореща вода за битови нужди се определят
по действащите нормативни актове.
(4) Продуктите, влагани в сградите, произведени и/или пуснати на пазара в държави – членки на Европейския съюз, и в Турция
или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с
характеристиките им за целите на тази наредба,
при положение че осигуряват еднакво или
по-високо ниво на безопасност за здравето и
живота на обитателите на сградите и опазване
на околната среда.
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УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ПРАВИЛА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ
НА СКАЛА НА КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Чл. 17. (1) Съответствието с изискванията
за енергийна ефективност е изпълнено, когато
стойността на енергийната характеристика на
сградата е по-малка или равна на референтната
є стойност (ЕРmах):
ЕР ≤ ЕР max
(V.1)
(2) Когато съдържанието на енергийната
характеристика се изчерпва само с показателите по чл. 9, т. 1, буква „д“ и/или буква „е“,
и/или буква „ж“, съответствието с изискванията
за енергийна ефективност е изпълнено, ако
стойността на енергийната характеристика на
сградата е по-голяма или равна на референтната є стойност:
ЕР ≥ ЕР max
(V.2)
Чл. 18. (1) Принадлежност на сградата
към клас на енергопотребление от А до G се
установява чрез сравнение на стойността на
интегрираната енергийна характеристика със
скала за годишен разход на енергия.
(2) Скалата на класовете на енергопотребление се съставя на основата на две стойности
на интегрираната енергийна характеристика:
ЕРmax, r и ЕР max, s, определени като първична
енергия или като потребна енергия, както
следва:
1. ЕР max, r – общ специфичен разход на енергия
за отопление, охлаждане, вентилация, гореща
вода, осветление и уреди, изчислен по методите,
определени в наредбата по чл. 169, ал. 4 във
връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ; стойностите на
топлотехническите характеристики на сградните
ограждащи конструкции и елементи, както и
ефективностите на елементите и агрегатите на
системите за отопление, охлаждане, вентилация
и гореща вода за битови нужди се определят по
действащите нормативни актове към момента
на извършване на оценката;
2. ЕР max, s – общ специфичен разход на енергия
за отопление, охлаждане, вентилация, гореща
вода, осветление и уреди, изчислен по методите,
определени в наредбата по чл. 169, ал. 4 във
връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ; стойностите на
топлотехническите характеристики на сградните
ограждащи конструкции и елементи, както и
ефективностите на елементите и агрегатите на
системите за отопление, охлаждане, вентилация
и гореща вода за битови нужди се определят по
действащите нормативни актове към годината
на въвеждане в експлоатация на сградата.
(3) Границите на класовете на енергопотребление се определят, както следва:
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Граници

EP

≤

0,5 ЕР max,r

Клас на
енергопотребление

Словесно изражение на
енергийните
потребности
на сградата

A

Висока енерг и й на е ф ективност

0,5 ЕР max,r <ЕР≤ ЕР max,r B
ЕРmax,r < EP ≤ 0,5(ЕРmax,r C
+ ЕР max,s)
0,5 (ЕР max,r + ЕР max,s)< D
EP ≤ ЕР max,s
ЕР max,s <
ЕР max,s

EP ≤

1,25 ЕР max,s <
1,5 ЕР max,s
1,5 ЕР max,s <

EP
EP

1,25 E
≤ F
G

Голям разход
на енергия

(4) Принадлежността на сградата към
конкретния клас на енергопотребление се
изобразява графично във форма съгласно
приложение № 5.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Експлоатационна характеристика“ е
количественото изражение (стойност, степен,
клас или ниво) на поведението на продукт,
елемент, комплект или система при въздействие
върху тях или въздействие, което те генерират
в реални условия на експлоатация на сградата.
2. „Обща отопляема площ на сграда“ е сума
от площите на всички отопляеми пространства
в сградата, в това число общата площ на помещенията и пространствата за общо ползване, в
случаите, когато не се отопляват, но граничат
с отопляеми помещения в сградата. Площите
се определят по външни размери.
3. „Общ отопляем обем на сграда“ е сума
от обемите на отопляемите пространства в
сградата, в това число обемите на помещенията и пространствата за общо ползване, в
случаите, когато не се отопляват, но граничат
с отопляеми такива. Обемите се определят по
външни размери.
4. „Потребна енергия“ е количеството енергия, доставено до сградата, за покриване на
предвиденото потребление (отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди,
осветление, уреди и т.н.).
5. „Първична енергия“ е количеството
енергия, която не е била обект на процес на
превръщане и/или преобразуване.
6. „Референтни стойности“ са стойностите
на показателите на ограждащите конструкции
и елементи, елементите и агрегатите на систе-
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мите за осигуряване на микроклимата в сградите, които се регламентират в националното
законодателство за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите.
7. „Охлаждане“ е процес на изнасяне на
топлина от сграда или част от сграда за поддържане на определена температура.
8. „Охлаждан обем“ е сума от обемите на
пространствата, от които се изнася топлина за
поддържане на определена температура.
9. „Вентилация“ е процес на въздухообмен
в сграда за осигуряване на пресен въздух за
обитателите.
10. „Нетна енергия“ e количеството потребна
енергия, която трябва да се внесе в отопляемия
обем чрез отоплителна система или да се изнесе
от охлаждания обем чрез охладителна система,
за да се осигури нормативната температура на
въздуха при отсъствие на вътрешни товари.
§ 2. Получената от АЕЕ информация по
реда на тази наредба се обобщава и включва
в националната информационна система за
състоянието на енергийната ефективност в
Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.
§ 3. С тази наредба се въвеждат разпоредби на Директива 2002/91/ЕО на Европейския
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парламент и на Съвета за енергийните характеристики на сградите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 15,
ал. 3 от Закона за енергийната ефективност.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията по
енергийна ефективност.
§ 6. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на регионалното
развитие и благоустройството дават указания
по прилагането на наредбата.
§ 7. Тази наредба отменя Наредба № РД16-296 от 1 април 2008 г. за енергийните характеристики на обектите (ДВ, бр. 38 от 2008 г.).
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник”.
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Тр. Трайков
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Р. Плевнелиев
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
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Базови стойности на климатичните фактори по климатични зони
Климатична
зона 1

Северно Черноморие

Отоплителен сезон

Начало: 21 октомври
Край: 20 април

Месец

I

II

III

IV

Изчислителна външна температура

– 11,0 °C

Денградуси при средна температура в сградата 19 oC

2400

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

22,3

19,0

13,8

9,0

4,3

Брой изчислителни дни в месеца

31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
1,9

2,7

5,1

10,2

15,6

20,2

23,7

Средна месечна относителна влажност, %
78,0

74,0

70,0

70,0

73,0

Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m 2
Север

22,9

34,8

47,7

63,6

77,7

84,3

83,7

75,9

60,7

40,9

26,1

20,2

Изток

40,4

59,2

68,4

85,5

108,3

122,0

126,4

126,2

104,5

68,0

45,8

36,6

Запад

40,4

59,2

68,4

85,5

108,3

122,0

126,4

126,2

104,5

68,0

45,8

36,6

Юг

72,7

95,9

87,5

83,7

90,5

97,4

104,9

126,5

133,7

104,3

80,6

67,8

Хоризонтална повърхност

50,1

81,2

109,0

149,7

194,1

218,0

226,5

219,7

166,5

97,2

58,3

43,9

Климатична
зона 2

Добруджа

Отоплителен сезон
Месец

Начало: 21 октомври
Край: 25 април
I

II

III

IV

Изчислителна външна температура

– 15,0 °C

Денградуси при средна температура в сградата 19 °C

2800

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

20,7

15,8

11,6

6,3

0,7

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
0,5

0,9

4,0

9,7

14,9

18,4

21,0

Средна месечна относителна влажност, %
78,0

75,0

69,0

70,0

74,0

Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/m 2
Север

22,9

34,8

47,7

63,6

77,7

84,3

83,7

75,9

60,7

40,9

26,1

20,2

Изток

40,4

59,2

68,4

85,5

108,3

122,0

126,4

126,2

104,5

68,0

45,8

36,6

Запад

40,4

59,2

68,4

85,5

108,3

122,0

126,4

126,2

104,5

68,0

45,8

36,6

Юг

72,7

95,9

87,5

83,7

90,5

97,4

104,9

126,5

133,7

104,3

80,6

67,8

Хоризонтална повърх- 50,1
ност

81,2

109,0

149,7

194,1

218,0

226,5

219,7

166,5

97,2

58,3

43,9

С Т Р.
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Северна България – поречието на р. Дунав
Изчислителна външна температура

Отоплителен
сезон
Месец

Начало: 23 октомври
Край: 15 април
I

II

– 17 °C

Денградуси при средна температура
в сградата 19 °C

III

IV

V

VI

VII

2600

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

23,4

19,2

13,3

6,7

0,8

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
0,1

0,0

5,9

12,5

17,4

21,4

24,0

Средна месечна относителна влажност, %
70,0

67,5

65,0

65,5

70,0

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m 2
Север
Изток
Запад
Юг
Хоризонтална
повърхност

21,2

33,5

46,2

62,4

76,8

83,4

82,7

74,5

58,7

38,9

24,4

18,4

36,8

56,9

67,0

84,3

106,9

120,4

124,9

125,2

104,1

66,6

42,8

32,6

36,8

56,9

67,0

84,3

106,9

120,4

124,9

125,2

104,1

66,6

42,8

32,6

66,3

93,0

87,1

83,8

90,2

96,7

104,7

127,9

136,5

104,3

75,8

60,3

45,5

77,6

105,9

147,1

191,6

215,4

223,8

217,0

164,0

93,9

54,0

39,1

Климатична
зона 4

Северна България – централна част

Начало: 16 октомври

Отоплите-лен
сезон
Месец

Изчислителна външна температура
Денградуси при средна температура в сградата
19 °C

Край: 23 април
I

II

III

IV

V

VI

VII

– 17 °C
2700

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

23

19,1

12,8

6,2

0,4

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
– 0,2

1,3

5,7

12,7

17,4

21,1

23,6

Средна месечна относителна влажност, %
69,3

69,6

64,7

63,1

67,7

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m2
Север

23,0

33,7

49,0

59,8

75,4

80,9

80,4

74,2

58,0

39,0

24,7

19,7

Изток

40,6

54,9

73,7

76,5

102,0

111,8

114,3

118,0

93,9

63,6

41,5

34,9

Запад

40,6

54,9

73,7

76,5

102,0

111,8

114,3

118,0

93,9

63,6

41,5

34,9

Юг

73,0

87,2

96,1

72,4

83,9

87,9

92,6

115,2

116,2

96,4

71,8

64,0

Хоризонтална повърхност

50,6

76,5

116,5

135,0

182,9

199,0

204,7

206,8

152,0

91,7

53,7

42,3
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зона 5
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Южно Черноморие

Отоплителен
сезон

Начало: 25 октомври
Край: 19 април

Месец

I

II

III

IV

Изчислителна външна температура

– 10 °C

Денградуси при средна температура в сградата 19 oC

2300

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

23,1

19,7

14,5

9,4

4,6

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
2,2

2,9

5,7

10,9

16,0

20,6

23,4

Средна месечна относителна влажност, %
75,7

72,3

69,3

69,7

73,3

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m 2
Север

23,9

36,5

49,6

65,6

79,3

85,4

84,2

75,6

60,6

41,8

27,2

21,0

Изток

43,0

64,9

74,9

92,4

115,5

129,3

133,9

134,3

113,3

75,1

49,6

38,3

Запад

43,0

64,9

74,9

92,4

115,5

129,3

133,9

134,3

113,3

75,1

49,6

38,3

Юг

77,3

105,8

97,1

91,5

97,1

103,7

112,0

136,8

148,2

117,4

87,7

70,8

Хоризонтална повърхност

53,5

88,5

118,7

161,4

206,9

231,2

239,9

233,0

178,7

106,0

62,8

46,3

Климатична зона 6

Южна България – централна част

Отоплителен сезон
Месец

Начало: 24 октомври
Край: 6 април
I

II

III

IV

Изчислителна външна температура

– 15 °C

Денградуси при средна температура в сградата 19 oC

2400

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

23,0

18,7

12,8

7,4

1,9

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
0,2

1,8

6,9

12,4

17,4

21,3

23,7

Средна месечна относителна влажност, %
69,3

66,3

60,7

60,0

65,7

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m 2
Север

27,7

38,5

53,3

68,1

78,7

86,1

83,8

76,7

61,8

44,0

29,7

23,5

Изток

58,5

71,8

84,5

97,9

111,1

130,2

126,6

130,7

111,1

78,2

56,4

47,0

Запад

58,5

71,8

84,5

97,9

111,1

130,2

126,6

130,7

111,1

78,2

56,4

47,0

Юг

109,5

118,4

111,4

97,3

91,8

103,9

103,5

129,6

142,0

121,0

100,5

88,5

Хоризонтална повърхност

69,5

96,9

132,8

171,0

199,1

232,7

226,8

228,2

177,3

111,1

70,9

55,3

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

Климатична
зона 7
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София и Подбалканската долина

Отоплителен
сезон
Месец

ВЕСТНИК

Начало: 15 октомври
Край: 23 април
I

II

III

IV

Изчислителна външна температура

– 16 °C

Денградуси при средна температура в сградата 19 °C

2900

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

20,7

16,5

11,2

5,1

0,4

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
– 0,4

0,2

4,6

10,4

15,3

18,7

21,1

Средна месечна относителна влажност, %
69,6

68,8

63,6

61,8

67,4

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m 2
Север

22,9

35,0

51,1

61,6

76,4

81,8

81,3

75,3

59,9

41,2

25,1

18,5

Изток

39,4

58,5

77,7

79,7

103,9

113,4

115,9

119,4

96,7

67,5

41,0

30,6

Запад

39,4

58,5

77,7

79,7

103,9

113,4

115,9

119,4

96,7

67,5

41,0

30,6

Юг

70,1

93,5

101,4

75,7

85,4

89,2

93,7

116,0

119,2

102,4

70,1

55,0

Хоризонтална повърхност

49,6

81,0

122,6

140,6

186,2

201,9

207,5

209,6

156,8

97,5

53,7

38,1

Климатична
зона 8

Южна България

Отоплителен
сезон
Месец

Начало: 28 октомври
Край: 6 април
I

II

III

IV

Изчислителна външна температура

– 14 °C

Денградуси при средна температура в сградата 19 °C

2300

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

23,5

19,4

13,6

7,9

2,8

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
0,6

2,4

6,9

12,4

16,4

21,0

23,8

Средна месечна относителна влажност, %
72,0

69,0

62,0

59,5

66,5

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m 2
Север

27,7

38,5

53,3

68,1

78,7

86,1

83,8

76,7

61,8

44,0

29,7

23,5

Изток

58,5

71,8

84,5

97,9

111,1

130,2

126,6

130,7

111,1

78,2

56,4

47,0

Запад

58,5

71,8

84,5

97,9

111,1

130,2

126,6

130,7

111,1

78,2

56,4

47,0

Юг

109,5

118,4

111,4

97,3

91,8

103,9

103,5

129,6

142,0

121,0

100,5

88,5

Хоризонтална повърхност

69,5

96,9

132,8

171,0

199,1

232,7

226,8

228,2

177,3

111,1

70,9

55,3
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Югозападна България

Отоплителен
сезон
Месец

ВЕСТНИК

Начало: 28 октомври
Край: 5 април
I

II

III

IV

Изчислителна външна температура

– 10 °C

Денградуси при средна температура в сградата 19 °C

2100

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

31

30

31

30

31

24,6

20,8

13,8

8,7

4,0

Брой изчислителни дни в месеца
31

28

31

30

31

30

31

Средна месечна температура, °C
2,2

3,9

8,1

13,4

18,1

22,1

24,6

Средна месечна относителна влажност, %
65,0

63,2

57,2

56,2

60,8

Среден интензитет на пълната слънчева радиация по вертикални повърхности, W/m 2
Север

28,6

39,3

53,6

68,6

79,4

86,0

83,7

76,0

61,5

43,9

30,3

24,6

Изток

63,1

75,8

89,3

102,7

115,3

132,9

129,7

133,9

116,8

83,1

61,1

51,8

Запад

63,1

75,8

89,3

102,7

115,3

132,9

129,7

133,9

116,8

83,1

61,1

51,8

Юг

118,8

125,5

119,2

103,0

95,5

106,1

106,1

133,3

151,0

130,6

109,9

98,5

Хоризонтална
повърхност

74,4

102,1

139,4

178,8

206,6

237,6

232,4

233,6

185,1

116,8

75,8

60,5

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 2
Референтни стойности на коефициента, отчитащ загубите за���������������������������������������
добив/производство
��������������������������������������
и пренос на енергоресурси и енергии

Вид енергиен ресурс/енергия
Промишлен газьол
Природен газ
Пропан-бутан
Черни каменни въглища
Кафяви каменни въглища
Дърва за горене
Дървени пелети
Електроенергия

ei
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,05
1,25
3
Приложение № 3
към чл. 15

Референтни стойности на коефициента на екологичен еквивалент на енергоресурси и енергия
Вид енергиен ресурс/енергия

fi
g СО2/kWh

Промишлен газьол
Природен газ
Пропан-бутан

311
247
272

Черни каменни въглища

439

Кафяви каменни въглища
Дървесни изрезки

452
32

Дърва за горене

6

Дървени пелети

43

Електроенергия

683

С Т Р.
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Приложение № 4
към чл. 16, ал. 1
Референтни стойности на топлотехническите показатели на ограждащите конструкции и елементи на
сградата и на композиционното є решение
Таблица 1: Максимално допустими стойности на коефициента на топлопреминаване
на строителни конструкции и елементи за помещения в жилищни сгради с изчислителна температура
на вътрешния въздух ti = + 20 °С съгласно „Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране“
от 1964 г., 1969 г. и 1977 г.
Вид на строителния елемент
Изчислителна зимна
температура

1
0

С

Подови
Тавански подови конструк- конструкБезтавански (плоски) поции и плоски покриви с
ции над
криви
вентилационни въздушни неотопляпрослойки
еми мазета

Външни стени

2

3

масивни леки

- 8

2,04

1,85

- 9

1,96

1,78

- 10

1,89

2,17

- 11

1,81

1,67

- 12

1,75

1,61

- 13

1,72

1,56

- 14

1,67

1,51

- 15

1,61

1,47

- 16

1,56

1,45

- 17

1,54

1,41

- 18

1,49

1,35

- 19

1,45

1,32

- 20

1,41

1,30

- 21

1,39

1,26

- 22

1,35

1,22

- 23

1,31

1,20

- 24

1,30

1,18

- 25

1,26

1,15

4
особено
леки
1,69
(1,56)
1,64
(1,51)
1,59
(1,45)
1,54
(1,45)
1,47
(1,41)
1,43
(1,35)
1,39
(1,28)
1,35
(1,23)
1,30
(1,20)
1,28
(1,18)
1,23
(1,15)
1,20
(1,11)
1,19
(1,08)
1,15
(1,06)
1,12
(1,04)
1,10
(1,01)
1,07
(1,00)
1,05
(0,9)

5

6

масивни

леки

1,35

1,23

1,41

1,28

1,30

1,19

1,27

1,15

1,23

1,12

1,19

1,08

1,15

1,05

1,12

1,02

1,09

0,99

1,05

0,96

1,03

0,93

1,00

0,92

0,98

0,89

0,96

0,87

1,01

0,85

0,917

0,83

0,89

0,81

0,88

0,79

7
особено
леки
1,17
(1,04)
1,17
(1,09)
1,09
(1)
1,05
(0,97)
1,02
(0,95)
0,99
(0,92)
0,96
(0,88)
0,93
(0,86)
0,91
(0,83)
0,88
(0,81)
0,86
(0,79)
0,83
(0,77)
0,82
(0,75)
0,79
(0,74)
0,78
(0,72)
0,76
(0,70)
0,75
(0,68)
0,72
(0,68)

8

9

масивни

леки

1,56

1,43

1,51

1,41

1,45

1,32

1,41

1,28

1,37

1,25

1,67

1,20

1,28

1,16

1,25

1,14

1,20

1,09

1,18

1,06

1,15

1,04

1,12

1,02

1,09

0,99

1,07

0,97

1,04

0,94

1,01

0,93

0,99

0,90

0,97

0,88

10
особено
леки
1,30
(1,20)
1,25
(1,16)
1,20
(1,10)
1,18
(1,09)
1,15
(1,05)
1,1
(1,11)
1,06
(0,99)
1,04
(0,96)
1,01
(0,93)
0,99
(0,91)
0,95
(0,88)
0,93
(0,86)
0,91
(0,83)
0,88
(0,83)
0,87
(0,80)
0,84
(0,78)
0,83
(0,76)
0,81
(0,75)

Забележка. Стойностите в скоби се отнасят за нормативните изисквания от 1977 г.

11

1,30
1,25
1,20
1,18
1,15
1,1
1,06
1,04
1,01
0,99
0,95
0,93
0,91
0,88
0,87
0,84
0,83
0,81
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Таблица 2: Максимално допустими стойности на коефициента на топлопреминаване на външните
ограждащи конструкции и елементи на сградите, Umax, W/m2.K, „Норми за проектиране на топлоизолация
на сгради“ от 1980 г.

Изчислителна
зимна температура
°С

Масивни
стени

Безтавански
(плоски)
покриви и
Многослойни стенни
подове на
панели с ефективни
тавански
топлоизолационни
помещения,
продукти
покрити с
керемиди
или плочи

Подове на
Подови
тавански
конструкпамещения,
ции над непокрити с
отопляеми
рулонни пропомещения
дукти

Подови
конструкции, граничещи с
външния
въздух

Жилищни сгради, болнични заведения и заведения за социални грижи, детски заведения, хотели и
общежития
1

2

3

4

5

6

7

- 8

1,55

1,12

1,243

1,38

0,828

0,621

- 9

1,50

1,08

1,20

1,33

0,8

0,602

- 10

1,45

1,045

1,16

1,3

0,77

0,58

- 11

1,4

1,01

1,12

1,25

0,748

0,56

- 12

1,36

0,98

1,087

1,20

0,725

0,54

- 13

1,32

0,95

1,05

1,17

0,703

0,527

- 14

1,227

0,925

1,02

1,13

0,68

0,511

- 15

1,25

0,90

1,0

1,11

0,66

0,497

- 16

1,20

0,869

0,966

1,075

0,64

0,483

- 17

1,17

0,842

0,943

1,05

0,627

0,47

- 18

1,15

0,826

0,915

1,02

0,610

0,458

- 19

1,116

0,806

0,892

0,99

0,59

0,446

- 20

1,089

0,784

0,869

0,96

0,58

0,435

- 21

1,058

0,763

0,847

0,94

0,56

0,424

- 22

1,038

0,748

0,826

0,917

0,552

0,414

- 23

1,01

0,727

0,806

0,90

0,54

0,40

- 24

0,99

0,714

0,793

0,88

0,527

0,395

- 25

0,966

0,699

0,773

0,86

0,515

0,386

6
1,04
1,00
0,96
0,933
0,906
0,878
0,853
0,826
0,805
0,782
0,76
0,733
0,72
0,709
0,689
0,666
0,65
0,64

7
0,776
0,75
0,725
0,70
0,68
0,659
0,64
0,62
0,604
0,587
0,57
0,55
0,54
0,53
0,517
0,50
0,49
0,48

Училища, диспансери и амбулаторно-поликлинични заведения
1
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

2
1,73
1,669
1,61
1,56
1,51
1,46
1,42
1,38
1,34
1,31
1,27
1,24
1,209
1,18
1,15
1,12
1,10
1,07

3
1,24
1,20
1,16
1,12
1,089
1,055
1,02
1
0,968
0,943
0,917
0,892
0,87
0,85
0,83
0,81
0,79
0,775

4
1,4
1,35
1,3
1,26
1,22
1,19
1,15
1,12
1,087
1,05
1,03
1,00
0,98
0,95
0,93
0,909
0,89
0,869

5
1,55
1,50
1,45
1,4
1,36
1,32
1,277
1,25
1,20
1,17
1,15
1,116
1,089
1,056
1,038
1,01
0,99
0,966
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Таблица 3: Икономически целесъобразен коефициент на топлопреминаване на външните ограждащи конструкции и елементи на сградите, U max, W/m 2.K, „Норми за проектиране на топлоизолация на
сгради“ от 1987 г.
Безтавански
Многослойни
Многослойни
(плоски)
Подове на
Изчисстомано-беПодови
Стени Еднослойлеки стенпокриви и
тавански
лителна
тонни стенконструк- Подове,
от тух ни стенни
ни панели с
подове на
памещезимна
ни панели с
ции над граничещи
лена панели от
ефективни
тавански
ния, потемпеефективни
неото- с външния
зида- леки бетоплоизола- помещения,
крити с
ратура
топлоизолапляеми
въздух
рия
тони
ционни пропокрити с
рулонни
°С
ционни промазета
дукти
керемиди
продукти
дукти
или плочи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жилищни сгради, болнични заведения и заведения за социални грижи, детски заведения, хотели и
общежития
- 8

1, 272

1, 272

0,635

0,56

0,694

0,77

0,575

0,345

- 9

1,228

1,228

0,614

0,54

0,669

0,74

0,555

0,334

- 10

1,186

1,186

0,59

0,486

0,645

0,72

0,537

0,322

- 11

1,15

1,15

0,575

0,506

0,62

0,694

0,52

0,312
0,302

- 12

1,11

1,11

0,556

0,49

0,603

0,67

0,503

- 13

1,08

1,08

0,541

0,476

0,584

0,653

0,488

0,293

- 14

1,01

1,01

0,522

0,46

0,567

0,63

0,47

0,284

- 15

1,02

1,02

0,510

0,45

0,555

0,617

0,46

0,276

- 16

0,988

0,988

0,49

0,434

0,54

0,597

0,448

0,268

- 17

0,96

0,96

0,478

0,42

0,524

0,584

0,436

0,26

- 18

0,937

0,937

0,468

0,412

0,51

0,567

0,424

0,255

- 19

0,912

0,912

0,456

0,401

0,496

0,55

0,414

0,248

- 20

0,891

0,891

0,446

0,392

0,483

0,534

0,402

0,24
0,236

- 21

0,87

0,87

0,433

0,380

0,47

0,524

0,39

- 22

0,85

0,85

0,424

0,374

0,459

0,509

0,383

0,23

- 23

0,83

0,83

0,413

0,363

0,448

0,50

0,375

0,225

- 24

0,81

0,81

0,405

0,357

0,44

0,49

0,365

0,219

- 25

0,79

0,79

0,395

0,347

0,43

0,478

0,358

0,215

Училища, диспансери и амбулаторно-поликлинични заведения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

- 8

1,41

1,41

0,707

0,622

0,777

0,86

1,29

0,77

- 9

1,364

1,364

0,68

0,600

0,75

0,834

1,25

0,75

- 10

1,319

1,319

0,659

0,58

0,725

0,806

1,20

0,725

- 11

1,277

1,277

0,638

0,561

0,702

0,78

1,17

0,70

- 12

1,2376

1,2376

0,618

0,544

0,68

0,755

1,13

0,679

- 13

1,199

1,199

0,60

0,527

0,66

0,733

1,098

0,659

- 14

1,164

1,164

0,582

0,512

0,64

0,711

1,066

0,64

- 15

1,1307

1,1307

0,565

0,50

0,62

0,69

1,035

0,621

- 16

1,099

1,099

0,55

0,48

0,60

0,67

1,007

0,604

- 17

1,069

1,069

0,534

0,47

0,59

0,65

0,979

0,58
0,572

- 18

1,041

1,041

0,52

0,458

0,57

0,636

0,953

- 19

1,014

1,014

0,507

0,446

0,557

0,62

0,929

0,557

- 20

0,989

0,989

0,49

0,435

0,544

0,604

0,906

0,543

- 21

0,965

0,965

0,48

0,424

0,53

0,59

0,88

0,53

- 22

0,942

0,942

0,47

0,414

0,52

0,576

0,863

0,518

- 23

0,920

0,920

0,46

0,404

0,505

0,562

0,843

0,505

- 24

0,899

0,899

0,45

0,40

0,49

0,55

0,824

0,494

- 25

0,879

0,879

0,44

0,386

0,48

0,537

0,805

0,483
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Таблица 4: Максимални нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване на външните
ограждащи конструкции и елементи на сградите, Umax, съгласно „Норми за проектиране на топлоизолация на сгради“ от 1999 г.
№ по ред
1
2
3
4

Максимални нормативни стойности на
Umax W/m 2 .K

Вид на ограждащите строителни елементи
Външни стени в нови сгради и при реконструкция на фасадни стени с
външна топлоизолация
Прозорци и външни балконски врати:
а) в жилищни и обществени сгради
б) в отопляеми промишлени сгради
Покриви, тавански плочи при неотопляеми тавани, подове над проходи
и други открити пространства, граничещи с външния въздух
Подове над неотопляеми пространства

0,50
2,65
3,57
0,30
0,50

Таблица 5: Максимални нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване, U, W/m2.K,
при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради,
съгласно наредба по чл.169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ от 2004 г.
№

Видове сградни ограждащи конструкции и елементи

1.

Външна стена, при която:
а) топлоизолацията е отвътре или по средата на стената
б) топлоизолацията е отвън
Външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци
Остъкление (стъклопакет)
Окачени фасади
Външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци с повишени изисквания
Окачени фасади с повишени изисквания
Наклонени покриви и вентилирани плоски покриви
Плоски покриви без вентилируем слой
Подове и стени, граничещи с неотопляеми пространства
или със земята, при които:
а) топлоизолацията е отвън
б) топлоизолацията е отвътре

2.

3.
4.
5.

U, W/(m 2K)
за сгради с
за нисконормативна вътрешна температурни
температура 19 °С
сгради
0,45
0,35
2,0
1,8
1,9

0,75
0,75
2,8
3,0

2,2

2,8

2,3
0,30
0,25

3,0
0,40
0,40

0,40
0,50

-

Таблица 6: Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за плътни ограждащи
конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради съгласно наредбата по чл. 169, ал. 4 във
връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ
№ по
ред

Видове ограждащи конструкции и елементи

1

2

U, W/m 2K
за сгради със сред- за сгради със среднообемна вътрешна нообемна вътрешна
температура
температура
θi ≥ 15 °С
θi < 15 °С
3

4

1.

Външни стени, граничещи с външен въздух

0,35

0,44

2.

Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между средно
обемната температура на отопляемото и неотопляемото
пространство е равна или по-голяма от 5 °С

0,50

0,63

0,60

0,75

0,50

0,63

3.
4.

Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи
със земята
Подова плоча над неотопляем подземен етаж

5.

Под на отопляемо пространство, директно граничещ със
земята, в сграда без подземен етаж

0,40

0,50

6.

Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята

0,45

0,56

С Т Р.
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2
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен
въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери
Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или
със земята, при вградено площно отопление
Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с
дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив
с отоплявано подпокривно пространство, предназначено
за обитаване
Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство
Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух
Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство
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3

4

0,28

0,35

0,40

0,50

0,28

0,35

0,30

0,38

2,2
3,5

2,75
4,38

Таблица 7: Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи
конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради съгласно наредбата по чл. 169, ал. 4
във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ
№ по
Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система
ред
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална
1. ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи
камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтал2. на ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с
рамка от дърво
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална
3.
ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост
4.

Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания

Uw, W/m 2K
1,7
1,8/1,9
2,0
1,9/2,2

Приложение № 5
към чл. 18, ал. 4
Скала на класовете на енергопотребление в сгради
(1) Образец на графичното изображение.
Клас на
енергопотребление
на сградата

Скала на класовете

A
B
C
D

D
E
F
G
Специфичен годишен разход на първична енергия,
kWh/m2год. (kWh/m3год.)

....,.

Общ годишен разход на първична енергия, (kWh)

....,.

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

(2) Определяне на използваните цветове в
графичното изображение в съответствие със субтрактивен цветови модел „CMYK“, където:
C (Cyan)
– син (лазурен);
M (Magenta)
– червен (пурпурен);
Y (Yellow)
– жълт;
K (Black)
– черен.
(3) Оцветяване на отделните елементи от
графичното изображение.
Стрелки
A
B
C
D
E
F
G
Цвят на рамката

Код на цвета
X0X0
70X0
30X0
00X0
03X0
07X0
0XX0
X070

Пример: 07X0: 0 % син (лазурен), 70 % червен (пурпурен), 100 % жълт, 0 % черен.
Цветът, образуващ фона на стрелката, определяща класа на преценяваната сграда, е бял.
Целият текст е черен. Фонът е бял.
13592

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2009 г. за реда и начина за
осъществяване, координация и хармонизация
на специфичните одитни дейности по фондове
и програми на Европейския съюз (ДВ, бр. 25
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „одит на системите и на
операциите на“ се заменят с „изпълнение на
одитни ангажименти в“.
2. В т. 2 след думата „транснационално“ се
поставя запетая и се добавя „трансгранично и
междурегионално“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „годишен одитен план за
всяка програма на Европейския съюз поотделно, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията“ се заменят със „стратегически
и годишни одитни планове и одитен план за
всеки одитен ангажимент“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Стратегическият и годишните планове
се изготвят от директора на дирекция „Одитна
дейност“ в агенцията и ръководителите на одитни екипи и се утвърждават от изпълнителния
директор на агенцията.
(3) Планирането се извършва на база оценка
на риска.
(4) Стратегическият план обхваща тригодишен период.“
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3. В ал. 5 след думите „Промяна в“ се добавя
„стратегическия и“ и думите „след преглед от
одитния комитет към агенцията“ се заличават.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „стратегически одитен план
на агенцията, предоставя го на министъра на
финансите след преглед от одитния комитет към
агенцията и го“ се заменят с „одитна стратегия
за оперативните програми по Структурните
фондове на Европейския съюз, която“.
2. В т. 2 след думата „утвърждава“ се добавя
„стратегически и“ и думите „след преглед от
одитния комитет на агенцията“ се заличават.
3. В т. 3 думите „след преглед от одитния
комитет на агенцията“ се заличават.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. изготвя годишен контролен доклад за оперативните програми по Структурните фондове
на Европейския съюз съгласно разпоредбите
на чл. 62, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд
и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1260/1999 (ОВ, L 210 от 31 юли 2006 г.;
Българско специално издание: глава 14, том
02, стр. 0064 – 0117), който обхваща периода от
30 юни на предишната до 30 юни на текущата
година и съдържа резюме на констатациите от
одитните доклади през годината, и го представя
на Европейската комисия до 31 декември на
текущата година;“.
5. В т. 6 думите „който подлежи на преглед
от одитния комитет към агенцията“ се заличават.
6. Точка 7 се изменя така:
„7. запознава одитния комитет към агенцията
със стратегическия одитен план и годишните
одитни планове, с годишните доклади и с други
въпроси по негова преценка;“.
7. В т. 10 думите „планови и извънпланови“
се заличават.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „щатни одитори в агенцията“
се заменят с „Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз“.
2. В ал. 2, т. 3 думите „годишния одитен
план“ се заменят с „годишните одитни планове“.
§ 5. В чл. 8, ал. 1 думите „проверки, одит
на извадкова база на системите, одит на операциите и свързаните с тях допустими разходи“
се заменят с „одити“.
§ 6. В наименованието на глава трета думите
„одит на системите и одит на операциите“ се
заменят с „одитна дейност“.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Одитният ангажимент включва
планиране, извършване, докладване и проследяване на предприетите коригиращи действия
и се извършва в съответствие с международно
признатите одиторски стандарти, указанията
на Европейската комисия и одобрената от
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изпълнителния директор на агенцията методология – наръчници, вътрешни правила и
процедури.
(2) Одитните ангажименти се извършват
въз основа на заповед за възлагане на одит,
издадена от изпълнителния директор на агенцията по предложение на директора на дирекция
„Одитна дейност“ в агенцията.
(3) За извършването на проверки, одит на
системите и одит на операциите, възложени на
външни лица по чл. 8, ал. 2, се издава заповед
от изпълнителния директор на агенцията.
(4) Заповедите по ал. 2 и 3 включват: организацията и структурните звена, в които се
извършва одитът; началната и крайната дата
на одитните процедури;
одитния екип или
одитора, който извършва ангажимента; ръководителя на одитния екип, ако има такъв; лицето,
което осъществява контрол на качеството на
одитния ангажимент.
(5) Заповедите по ал. 2 и 3 се изменят от
изпълнителния директор на агенцията по предложение на директора на дирекция „Одитна
дейност“ в агенцията.
(6) Изпълнителният директор на агенцията
писмено уведомява ръководителя на одитираната структура за одита в тридневен срок
преди началната дата на одитните процедури.“
§ 8. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Одитът се осъществява чрез
изпълнение на процедури, чрез които се идентифицират, анализират, оценяват и документират
достатъчно и уместни доказателства за формиране на мнение по отношение на поставените
цели на одитния ангажимент.
(2) Ръководителят на одитния екип отговаря
за планирането, извършването, докладването
на резултатите от одитния ангажимент и проследяването на коригиращите действия, като:
1. разпределя работата между одиторите в
екипа и участва в нейното изпълнение;
2. изготвя проект на одитен план, който
съдържа: обхват, цели, времетраене на етапите
на планиране, извършване и докладване на
одита, както и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента;
3. одобрява работните документи за одитните
процедури и преценява качеството на събраните
по тях одиторски доказателства;
4. изготвя проект на предварителен одитен
доклад на базата на представените от одиторите констатации по всяка одитна процедура
и съответни препоръки;
5. изготвя проект на окончателен одитен
доклад, като взема предвид становището на
ръководителя на одитираната структура;
6. организира изготвянето на досие на одитния ангажимент;
7. предлага конкретен подход за проследяване изпълнението на дадените препоръки и
коригиращите действия;
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8. отговаря за всяка съществена професионална преценка, направена в хода на одитния
ангажимент;
9. осъществява текущ контрол на качеството
на одиторската работа по ангажимента.
(3) При извършване на одитен ангажимент
от одитор и лице, което осъществява контрол
на качеството, одиторът изпълнява задачите
по ал. 2, т. 2, т. 4 – 7, а лицето по контрол на
качеството изпълнява тези по ал. 2, т. 3, 8 и 9.
(4) Директорът на дирекция „Одитна дейност“ одобрява одитния план и осъществява
преглед на качеството на всеки етап от изпълнение на одитния ангажимент.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Резултатите от извършения одитен ангажимент се отразяват в одитен доклад, който
съдържа най-малко резюме; цели и обхват;
констатации и препоръки, при установени
грешки, слабости, нередности, нарушения и
др., които налагат предприемане на мерки за
подобряване; одиторско мнение и комуникация
на резултатите с ръководството на одитираните
структури.“
2. В ал. 2 в основния текст след думите
„Одиторското мнение“ се добавя „и цялостната
одитна дейност“.
3. В ал. 3 след думата „При“ се добавя „изпълнение на одитния ангажимент и“.
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Проектът на предварителен
одитен доклад се представя в 10-дневен срок
след приключване на одитните процедури на
директора на дирекция „Одитна дейност“ в
агенцията за съгласуване.
(2) Предварителният одитен доклад се предоставя на ръководителя на одитирания обект,
който дава становище по констатациите и
препоръките и план за действие за изпълнение
на препоръките в 10-дневен срок от получаването му.
(3) Планът за действие по ал. 2 съдържа
конкретни мерки, които адекватно адресират
установените пропуски, както и срокове и
отговорни лица за изпълнението на мерките.
(4) Непредставянето на план за действие
по ал. 2 или представянето на план, който не
отговаря на изискванията на ал. 3, се отразява
в одиторското мнение в окончателния одитен
доклад.
(5) Становището и планът за действие по
ал. 2 се анализират и се вземат предвид при
изготвянето на окончателен одитен доклад.
(6) Окончателният одитен доклад се предоставя на ръководителя на одитирания обект.
(7) В случай на съществена грешка или
пропуск в окончателния одитен доклад коригираната информация се предоставя на всички
потребители, получили доклада.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
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„Чл. 17. Структурата и съдържанието на
одитния доклад и одиторското мнение се съобразяват със съответното законодателство на
Европейския съюз, указанията на Европейската
комисия, приложимите международно признати
одиторски стандарти и наръчници за одит на
агенцията.“
§ 12. В чл. 18 след думата „общности“ се
поставя запетая и се добавя „специализираната
дирекция на Министерството на вътрешните
работи за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. проследяване на изпълнението на дадените препоръки в одитните доклади;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 14. В чл. 20, ал. 1 и 2 думите „след запоз
наване на одитния комитет към агенцията“ се
заличават.
§ 15. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Извънплановият одит се извършва
в съответствие с изискванията на глави трета
и четвърта.“
§ 16. Член 24 се отменя.
§ 17. В чл. 25 думите „одитни доклади“ се
заличават.
§ 18. В чл. 26 думите „както и кореспонденция с Европейската комисия и информация
и сигнали за нередности и измами, засягащи
финансовите интереси на Европейските общности – незабавно след получаването им“ се
заличават.
§ 19. В чл. 27 след думата „обекти“ се добавя
„централното хармонизиращо звено за вътрешен
одит в Министерството на финансите“.
Министър: С. Дянков
13590

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15416
от 15 декември 2009 г.

по административно дело № 10137 от 2009 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Андрей Икономов, и членове:
Марина Михайлова, Илияна Дойчева, Виолета Главинова и Йова Проданова, с участието
на секретар-протоколиста Милка Ангелова
разгледа административно дело № 10137 по
описа за 2009 г. на Върховния административен
съд – петчленен състав, II колегия, докладвано
от председателя Андрей Икономов.
Производството е по реда на чл. 208 и сл.
във връзка с чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по
касационна жалба на Теодора Николаева Рун-
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това, действаща лично за себе си и като майка
и законна представителка на малолетното си
дете Кристиан Георгиев Георгиев, и Екатерина
Атанасова Лолова, действаща лично за себе
си и като майка и законна представителка на
малолетното си дете Калина Илиянова Попова,
подадена от процесуалния им представител,
против Решение № 7461/08.06.2009 г., постановено по адм.д. № 13807/2008 г. по описа на
Върховния административен съд (ВАС).
Касационната жалба е подадена в срок и е
процесуално допустима.
С обжалваното решение състав на ВАС
е отхвърлил като неоснователна жалбата на
Рунтова и Лолова, двете действащи лично за
себе си и като майки и законни представителки
на малолетните си деца, за отмяна на чл. 11,
ал. 8 и чл. 12, т. 5 (неправилно посочена като
чл. 12, ал. 1, т. 5) от Правилника за издаване на
български документи за самоличност (ПИБДС),
приет с ПМС № 61 от 1999 г. (ДВ, бр. 33 от
1999 г.). Прието е, че обжалваните норми не
противоречат на чл. 76, т. 9 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС,
заглавието, изменено с ДВ, бр. 82/2009 г., и
понастоящем – Закон за българските лични
документи, ЗБЛД), на чл. 29 АПК, чл. 2,
т. 2 от Протокол № 4 към Конвенцията за
защита правата на човека и основните свободи
(КЗПЧОС, неправилно наименована от жалбоподателките „Европейска конвенция за защита
правата на човека“) и чл. 120 от Конституцията
на Република България (РБ).
Недоволни от решението, касаторките го
обжалват. Считат същото за неправилно поради
допуснати от ВАС, 3-членен състав, нарушения
на материалния закон. Молят отмяната му и
постановяването на друго, по съществото на
спора, с което се отменят обжалваните от тях
норми на ПИБДС и им се присъдят направените по делото разноски.
Ответната страна – Министерският съвет на
РБ, чрез процесуалния си представител, счита
касационната жалба за неоснователна.
Заинтересованата страна – министърът
на вътрешните работи, чрез процесуалния си
представител също счита касационната жалба
за неоснователна.
Прокурорът дава заключение за основателност на жалбата. Счита, че ВАС, 3-членният
състав, не е обсъдил в цялост наведените доводи за противоречие на обжалваните норми
на ПИБДС с Конституцията на РБ, КЗПЧОС,
Конвенцията за защита правата на детето
(КЗПД) и съдебната практика на ВАС.
Върховният административен съд, 5-членен
състав, за да се произнесе, възприе фактическата
обстановка, приета за установена от 3-членния
състав. Тя не се оспорва от касаторките. Предмет на жалбата им са правните изводи на съда.
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Настоящият съдебен състав счита, че следва
да се припомнят текстовете на относимите към
спора нормативни актове. Обжалваните текстове от ПИБДС гласят: чл. 11, ал. 8 – „При
отсъствие на родител, настойник или попечител
подписът се полага от лице, упълномощено
от него с изрично нотариално заверено пълномощно, или се представя някой от следните
документи: 1. влязло в сила съдебно решение
за разрешение за издаване паспорт на лице,
ненавършило 18-годишна възраст, без съгласие
на отсъстващия родител; 2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител
от родителски права; 3. препис-извлечение от
акт за смърт“, и чл. 12, т. 5 – „Заявление за
издаване на документ за самоличност не се
приема в следните случаи: ... когато не представи всички необходими документи съгласно
изискванията на ЗБДС“.
Нормативните текстове, за които се твърди в първоначалната и касационната жалба,
че противоречат обжалваните разпоредби на
ПИБДС, гласят: чл. 2, т. 2 от Протокол № 4
към КЗПЧОС – „Свобода на придвижване. Всеки е свободен да напусне пределите на всяка държава, включително и на
своята“; чл. 120 от Конституцията на РБ: „(1)
Съдилищата осъществяват контрол за законност
на актове и действия на административните органи. (2) Гражданите и юридическите лица могат
да обжалват всички административни актове,
които ги засягат, освен изрично посочените със
закон“; чл. 35 от Конституцията на РБ – „(1)
Всеки има право свободно да избира своето
местожителство, да се придвижва по територията
на страната и да напуска нейните предели. Това
право може да се ограничава само със закон, за
защита на националната сигурност, народното
здраве и правата и свободите на други граждани.
(2) Всеки български гражданин има право да
се завръща в страната.“; чл. 29 от АПК – „(1)
Ако в специален закон не е предвидено друго,
искането за издаване на индивидуален административен акт се подава писмено или устно.
(2) Писменото искане съдържа пълното име и
адреса на гражданина или организацията, от
които изхожда, естеството на искането, дата
и подпис. Заявителят е длъжен да предостави
телефон, факс или адрес за електронна поща,
ако разполага с такива. Искането съдържа и
други задължителни елементи, ако такива са
предвидени в специален закон. (3) Длъжностното лице, приело искането, потвърждава с писмено отбелязване внасянето му. (4) Съобразно
наличните технически възможности писменото
искане и приложенията към него могат да се
подадат по електронна поща, факс или по друг
начин, оповестен от органа като технически
възможен. (5) Исканията, внесени устно, се
отразяват в протокол, който се подписва от
заявителя и от длъжностното лице, което го е
съставило. (6) Административният орган приема
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устни искания в рамките на времето за работа
с посетители, а писмени искания – в рамките
на работното си време. Исканията, подадени
по пощата, по електронна поща, факс или по
друг технически възможен начин преди изтичане на даден срок, макар и извън работното
време на органа, се смятат подадени в срок.
В последния случай сроковете за вземане на
решение от административния орган започват
да се броят от следващия работен ден.“; чл. 30,
ал. 2 от АПК – „Ако искането не удовлетворява
останалите изисквания на закона, заявителят
се уведомява да отстрани недостатъците в
тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.“; чл. 33, ал. 3
ЗБЛД – „(1) Всеки български гражданин има
право да напуска страната и да се завръща в
нея с паспорт, заместващ го документ или военна карта за самоличност през определените
за това места...(3) Правото по ал. 1 не подлежи
на ограничения, освен ако те са предвидени със
закон и са необходими за защитата на националната сигурност, обществения ред, здравето
на гражданите или на правата и свободите на
други граждани.“; и чл. 76, т. 9 ЗБЛД – „Може
да не се разреши напускане на страната: ...
9. на малолетни и непълнолетни и поставени
под запрещение лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в
чужбина от своите родители, настойници, попечители; при разногласие между родителите
спорът се решава по реда на чл. 123, ал. 2 от
Семейния кодекс“.
При правилно установената фактическа
обстановка касационната жалба се явява
частично основателна. Пълното цитиране на
нормите, на които по мнението на касаторките
противоречат обжалваните такива от ПИБДС,
е необходимо според касационния състав, за
да може да се изследва и констатира липсата
на противоречие между тях.
Безспорно е, че правото на свободно придвижване е едно от основните права на човека.
Българските лични документи дават възможност
на лицето, което ги притежава, да реализира
това си право по начин, който прецени за необходимо. При тълкуването обаче, дадено на
обжалваните текстове от ПИБДС, касаторките
в тяхната първоначална и касационна жалба са
се обосновали със и са описали фактическите
трудности, които те като майки и законни представителки на малолетните си деца, носителки
на правото да упражняват родителските права
по отношение на тях, срещат или е възможно да
срещнат при издаването на паспорти за децата
им без съгласието на другия им родител. Това
измества същността на поставения спор и не отговаря на изискванията за реализиране правото
им да обжалват подзаконови норми. Последното
е допустимо не когато лицето получава отказ
(мълчалив или изричен) на направено негово
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конкретно искане към администрацията, а при
съществуващо противоречие на тези норми с
други такива от по-висок по степен нормативен
акт, като закон, кодекс, конституция или международен акт. В случаите, когато по конкретно
искане е получен неудовлетворяващ лицето
отговор, последното има правото и следва да
обжалва законосъобразността на издадения
индивидуален административен акт, постановен по повод искането му. В конкретния казус
обжалваната норма на чл. 11, ал. 8 ПИБДС
не противоречи на дословно цитираните други
норми от по-високи по степен актове. В тази
връзка цитираната съдебна практика е изцяло
неотносима към спора, предмет на настоящата
жалба.
Член 11, ал. 8 ПИБДС урежда един конкретен
въпрос: начина на подписване на заявлението за
издаване на български личен документ на малолетно или непълнолетно лице при отсъствието
на родителя, настойника или попечителя му и
необходимите документи, заместващи подписа
на липсващия родител. В нормата са регламентирани възможните начини за действие, видими
от текста є. Тя урежда един елемент (начин на
действие и документи, които е необходимо да се
приложат в такива случаи) от процедурата по
издаването на лични документи, а не материалните основания за тяхното издаване. По тази
причина твърдението, че чл. 11, ал. 8 ПИБДС
противоречи на посочените в жалбата норми,
уреждащи материалното право на придвижване
(чл. 2, т. 2 от Протокол № 4 към КЗПЧОС,
чл. 35 от Конституцията на РБ, чл. 33, ал. 3
ЗБЛД) и/или основанията и възможността за
неговото ограничаване (чл. 76, т. 9 ЗБЛД), е
неоснователно.
Основателен е доводът, че чл. 12, т. 5
ПИБДС противоречи на норма от акт с повисока степен – чл. 30, ал. 2 АПК. Предвиденият в чл. 12, т. 5 ПИБДС ред е различен и
противоречащ на реда, уреден в чл. 30, ал. 2
АПК. По времето, когато е приета т. 5 на чл. 12
ПИБДС (ДВ, бр. 40 от 2007 г.), АПК вече е бил
действащ (същият е в сила от 12.07.2006 г.) и
по силата на чл. 15 от Закона за нормативните
актове нормите от ПИБДС трябва да отговарят
на всички норми на актове от по-висша степен,
включително и тези на АПК. Това изискване
на закона не е спазено. С кодифицирането на
административноправната материя АПК уреди
по един категоричен начин задълженията на
органите, издаващи административни актове
в случаите, когато искането за издаване на
такъв не удовлетворява всички изисквания
на закона. С цитираната норма се вменява
в тяхно задължение да уведомят заявителя
да отстрани в 3-дневен срок недостатъците в
заявлението си, като същевременно той бъде
предупреден, че неотстраняването им ще доведе
до прекратяване на производството. От друга
страна, чл. 12, т. 5 ПИБДС дава възможност
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на административния орган, без да посочи на
заявителя кое точно изискване на закона не е
изпълнил, да откаже приемането на заявлението му. Отказът да се приеме адресирано до
органа заявление е процесуално недопустимо
действие. Пред последния съгласно уредбата
в АПК има два възможни начина на поведение: а) ако са налице необходимите условия и
са представени нужните доказателства, той е
длъжен да издаде искания акт, и б) при липса
на някое от тях той може само да откаже издаването на акта, не и да откаже приемането
на заявлението. Предвиждайки трети начин на
поведение, различен от посочените два, чл. 12,
т. 5 ПИБДС се явява норма, противоречаща на
норма от акт от по-висока степен. Последното
води до незаконосъобразността є, поради което
тя следва да бъде отменена.
Твърдението, че липсата на съгласие съгласно чл. 11, ал. 8 ПИБДС е пречка за подаване
на документи и такава за упражняването на
правото на придвижване, е вярно. То обаче не
води до противоречие между тази и някоя друга
от състава на по-високи по степен нормативни
актове. Тази пречка е свързана със защитата на
правата на трето лице – родителят на детето,
който не е дал и отказва да даде съгласие за
неговото извеждане от страната. Забраната не
надвишава, а по интензитет отговаря на ограничението на правото, предвидено в чл. 35, ал. 1,
пр. последно от Конституцията на РБ и чл. 33,
ал. 3 ЗБЛД. До смъртта на единия родител или
лишаването му от съда от родителски права той
има правото да ги упражнява съгласно чл. 122
и сл. от Семейния кодекс наравно с другия
родител, дори когато със съдебно решение те
са предоставени на втория от тях. Само в случаите, когато решенията на двамата родители
относно упражняването на родителските права
са в несъвместимо противоречие едно с друго,
чл. 76, т. 9 ЗБЛД е предвидил възможността
медиатор или съд да реши спорния въпрос,
без да се разглежда въпросът за лишаване от
родителски права.
Начинът, по който касаторките считат, че
трябва да бъде нормативно уреден въпросът
за издаването на документи за самоличност на
техните малолетни деца, е въпрос на държавна
политика и ново, различно от съществуващото
законодателно уреждане. То не може да бъде
предмет на разглеждане от съд.
По изложените съображения касационната
жалба се явява частично основателна. Следва
да се остави в сила обжалваното решение в
частта му, с която се отхвърля жалбата против
чл. 11, ал. 8 ПИБДС и се отмени то в частта, касаеща чл. 12, т. 5 от същия акт. Следва
също така да се отмени като противозаконна
нормата на чл. 12, т. 5 ПИБДС, поради което
и на основание чл. 221, ал. 2 АПК Върховният
административен съд, 5-членен състав,
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РЕШИ:
Оставя в сила Решение № 7461/08.06.2009 г.,
постановено по адм.д. № 13807/2008 г. по описа
на Върховния административен съд в частта
му, с която е отхвърлена жалбата на Теодора
Николаева Рунтова, действаща лично за себе
си и като майка и законна представителка
на малолетното си дете Кристиан Георгиев
Георгиев, и Екатерина Атанасова Лолова,
действаща лично за себе си и като майка и
законна представителка на малолетното си
дете Калина Илиянова Попова, за отмяна като
противозаконна на нормата на чл. 11, ал. 8
от Правилника за издаване на българските
документи за самоличност.
Отменя Решение № 7461/08.06.2009 г., постановено по адм.д. № 13807/2008 г. по описа
на Върховния административен съд, в частта
му, с която е отхвърлена жалбата на Теодора
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Николаева Рунтова, действаща лично за себе
си и като майка и законна представителка на
малолетното си дете Кристиан Георгиев Георгиев, и Екатерина Атанасова Лолова, действаща лично за себе си и като майка и законна
представителка на малолетното си дете Калина
Илиянова Попова, за отмяна като противозаконна на нормата на чл. 12, т. 5 от Правилника за издаване на българските документи за
самоличност и вместо него постановява:
Отменя чл. 12, т. 5 от Правилника за издаване на българските документи за самоличност
като противоречаща на чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Решението е окончателно.
Председател: К. Пенчев
13653
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 ЗА
обявява, че с решение по д. д. № 626п/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София,
Цвят Крумова Коновска – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 4 месеца.
13539
Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Хасково, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 133, ал. 2 ЗА обявява, че с решение
по д. д. № 20/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Хасково, Зорница Владимирова Димитрова – адвокат от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок една година.
13540
Министърът на околната среда и водите на
основание чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните
богатства и постъпили заявления открива производство по предоставяне на разрешения за търсене
и/или проучване на: скално-облицовъчни материали
в площ: „Врътковица“, разположена в землището на
с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград;
„Грамадата“, разположена в землището на с. Влахи,
община Кресна, област Благоевград; „Изгорялото
ханче“, разположена в землището на с. Царино,
община К ирково, област Кърд жа ли; „Камен“,
разположена в землищата на с. Малкоч, община
Кирково, и с. Бук, община Крумовград, област Кърджали; „Камилски дол“, разположена в землището
на с. Камилски дол, община Ивайловград, област
Хасково; „Карачелията“, разположена в землището
на с. Ковил, община Крумовград, област Кърджали;
„Мартин“, разположена в землището на с. Теплен,
община Хаджидимово, област Благоевград; „Мел“,
разположена в землищата на с. Мелница и с. Лесово, община Елхово, област Ямбол; „Орлов камък“,
разположена в землището на с. Сатовча, община
Сатовча, област Благоевград; „Папура“, разположена
в землището на с. Покрован, община Ивайловград,
област Хасково; „Прогрес“, разположена в землището на с. Брусино, община Ивайловград, област
Хасково; „Розалин“, разположена в землището на
с. Камено поле, община Роман, област Враца; „Челковица“, разположена в землищата на с. Драшан,
община Бяла Слатина, и с. Камено поле, община
Роман, област Враца; строителни материали в
площ: „Долно Церово“, разположена в землището
на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград; „Каракуш“, разположена в землището на с.
Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора;
„Калкас“, разположена в землището на гр. Перник,
община Перник, област Перник; „Кариерни материали 1“, разположена в землището на с. Долни
Богров, община Столична, област София; „Кариерни материали 3“, разположена в землищата на кв.
Бенковски и кв. Орландовци, община Столична,
област София; „Кариерни материали 4“, разположена
в землището на гр. Нови Искър, община Столична, област София; „Кашкаваля“, разположена в
землището на с. Долна Диканя, община Радомир,
област Перник; „Киселото“, разположена в землището на с. Блатска, община Хаджидимово, област
Благоевград; „Мадана“, разположена в землището
на с. Боздуганово, община Раднево, област Стара

Загора; „Първи май“, разположена в землището на
с. Славовица, община Долна Митрополия, област
Плевен; „Тесния кър“, разположена в землището
на с. Ръжево, община Калояново, област Пловдив.
13639
30. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-34 от 11.ХІІ.2009 г.
на „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
и „Ей и Ес – 3С Марица изток 1“ – ЕООД, за
обект: „Ремонт и реконструкция на съществуваща
ВЛ „Соколец“ и присъединяване към ОРУ 400 kV
на ТЕЦ „Ей и Ес 3С Марица изток 1“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ издаденото
разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, а по отношение на чл. 60 АПК – в
3-дневен срок от съобщаването му.
13670
57. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 и чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява,
че е издал на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, София, разрешение за строеж
№ РС-33/10.ХІІ.2009 г. за обект „Проект за обезопасяване движението на влаковете в конфликтни
точки на републиканската пътна инфраструктура.
Втори етап „проектиране и изграждане на 7 броя
автоматични прелезни устройства на територията
на области Варна, Велико Търново, Кюстендил и
Кърджали.“ Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок след обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Правна“ при МРРБ.
13753
94. – Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
ЗПБ и постъпило заявление по чл. 51, ал. 1 ЗПБ
съобщава, че предстои откриване на производство
за предоставяне на разрешение за проучване на
строителни материали в следните площи: 1. Мурсалевица в землището на с. Мурсалево, община
Кочериново, и гр. Бобошево, община Бобошево,
област Кюстендил; 2. Тера в землището на с. Долни
Коритен, община Трекляно, област Кюстендил.
13764
71. – Региона лна дирек ци я – П ловдив, на
Агенцията за държавни вземания на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 00254932- 03/8.12.20 09 г. въ з ла га на „Тра нслес – ко мерс“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 120613442,
седалище с. Митовска, община Мадан, област
Смол ян, следни я недви ж им имот и дви ж ими
вещи в група: автобаза, включваща: ремонтна
работилница – едноетажна, масивна сграда със
застроена площ – 45 кв.м; навес – едноетажна,
полумасивна сграда, застроена площ – 27 кв.м, и
терен: застроен и незастроен с площ – 1310 кв.м,
заедно с 5,68 % ид.ч. от терен – обслужващи улици,
в Мадан, УПИ І – за пром. складови нужди, кв.137
по ПУП на Мадан, при граници: улица, улица, река
и УПИ ІІ, кв.137 по ПУП на Мадан; МПС „Шкода
Европа“, рег. № СМ8629АС, МПС „КАМАЗ 53212“,
рег.№ СМ1023ТВ, фургон шейна, МПС „УАЗ“, с рег.
№ СМ0342Н, за 38 050 лв. Собствеността преминава
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у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
13538
22 . – Рег ион а л н а т а д и р е к ц и я – П ловд и в ,
на А г ен ц и я та за д ърж а вн и взема н и я на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 3589/2005/000219/8.ХІІ.2009 г. възлага на Емил
Николаев Бачев, адрес за кореспонденция: София,
ж.к. Хр. Смирненски, бл. 46, вх. А, ап. 5, л. к.
№ 624847634, изд. на 8.ІV.2008 г., МВР – София,
следния недвижим имот: сграда – склад за материали, ЗП – 507 кв. м, заедно с прилежаща земя – незастроена площ 1763 кв. м, масивна сграда – 1
етаж, в с. Елшица на площадката на „Панагюрски
мини“ – ЕАД (л), с. Елшица, извън регулация,
построена 1958 г., АДС № 3912/16.І.2002 г., за сумата 5850 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
13643
570. – Националната академия за театрално
и филмово изкуство „Кръстю Сарафов“ – София,
обявява конкурси за: доцент по 05.08.03 кинознание,
киноизкуство и телевизия (черно-бяла фотография),
със срок 3 месеца; преподаватели по: актьорство
за драматичен театър – един, актьорство за куклен театър – един, съвременни танцови техники – един; асистенти по актьорство за драматичен
театър – един, фотография – един, всички със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски
108А, ет. 3, стая А 301, тел. 9231-243.
13705
121. – Техническият университет – София, обявява конкурси за Филиала в Пловдив за доценти
по: 05.02.18 икономика и управление – двама към
катедра „Индустриален мениджмънт“; 05.07.05
теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (методика на лечебната физкултура) – един към център „Физическо възпитание
и спорт“, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – във Филиала в
Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
13731
70. – Лесотехническият университет – София,
Факултет „Ветеринарна медицина“, обявява конкурси за доценти по: 03.04.12 епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните – един; 03.01.03 патологоанатомия
и цитопатология (обща патологична морфология и
специална патологична анатомия) – един, със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. в канцеларията на ЛТУ, стая
6, партер, бул. Климент Охридски 10, 1756 София.
13706
6. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за: професори по: 05.02.06 статистика и демография (статистика
и статистически анализ на временни редове) – един;
05.11.01 социология (социологическа структура и
възпроизводство на човешкия капитал) – един,
със срок 3 месеца; доцент по 05.02.07 счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(счетоводна отчетност) – един със срок 3 месеца;
асистенти по: 05.02.01 политическа икономия (микроикономика и макроикономика) – двама със срок
3 месеца; 05.02.03 народно стопанство (регионална
икономика и администрация) – един със срок 1 месец; 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност (счетоводна отчетност и
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анализ на стопанската дейност) – двама със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – сектор „Научни съвети и конкурси“
при УНСС, кабинет 2038, тел. 02/81-95-390.
13541
22. – Висшето държавно училище „Колеж по
телекомуникации и пощи“ – София, обявява конкурси за: професор по 02.21.04 компютърни системи,
комплекси и мрежи (програмиране, техническа
информатика, специализирани микропроцесорни
системи); доцент по: 02.21.06 автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (информационни технологии и бази данни,
системи за автоматизация на пощенските услуги,
програмиране), със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – КТП,
1700 София, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел.
8062-227, „Персонал и деловодство“.
13765
802. – Специализираното висше училище по
библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурси за: професор по
05.03.06 история на България (история на Българското възраждане); доцент по 05.08.35 книгознание,
библиотекознание и библиография, двата със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: София, бул. Цариградско
шосе 119, стая 111, тел. 970-85-83.
13609
96. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурс за аситент по 01.03.00 физика към
катедра „Физика“ със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Необходими документи:
заявление, СV, диплома за висше образование. За
справки: ул. Х. Димитър 4, „Научно развитие“,
тел. 066/801511.
13766
440. – Академията за музикално, танцово и изо
бразително изкуство – Пловдив, обявява конкурс
за професор по 05.08.02 музикознание и музикално
изкуство (пиано), към катедра „Пиано и акордеон“.
13644
49. – П ловд и вск и я т у н и верси т е т „Па иси й
Хилендарски“ обявява конк у рси за асистенти
по: 05.08.01 театрознание и театрално изкуство
(история на театъра и западноевропейската литература) – един; 05.04.06 литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(славянски литератури и история на чешката литература) – един; 01.05.04 аналитична химия – един;
01.01.04 математическ и анлиз – един; 01.06.04
молекулярна биология – един, всички със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел.: 032/261 408.
13730
63. – Институтът по катализ при БАН – София,
обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст.
по 01.05.16 химична кинетика и катализ за лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни
катализатори“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979 35-63.
13767
93. – Институтът по полимери на БАН – София,
обвява следните конкурси за: научен сътрудник по
01.05.06 химия на високомолекулните съединения
за нуждите на лаборатория „Фосфорсъдържащи
мономери и полимери“ със срок 1 месец; старши
научен сътрудник ІІ ст. по 01.05.06 химия на високомолекулните съединения, за нуждите на лаборатория „Биологично активни полимери“ – със срок
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2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103А, тел. 870-03-09.
13646
132. – Институтът за гората при БАН – София,
обявява конкурси за: старши научен сътрудник І
ст. по 04.04.06 лесомелиорации, защита на горите
и специални ползвания в горите със срок 3 месеца;
старши научен сътрудник ІІ ст. по 04.04.11 ловно
стопанство със срок 4 месеца; научен сътрудник по
04.04.02 лесоустройство и таксация за нуждите на
Опитна база по иглолистните гори – Велинград;
научен сътрудник по 04.04.01 горски култури, селекция и семепроизводство, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, бул. Св. Кл. Охридски 132, тел.
962 04 42/43.
13665
583. – Институтът по невробиология – БАН,
София, обявява консурси за: старши научни сът
рудници ІІ ст. по 01.06.17 физиология – двама;
03.01.24 фармакология – двама; научен сътрудник
по 03.01.24 фармакология, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията на
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, 1113 София,
тел. 979-21-51.
13686
3. – Институтът по обща и неорганична химия
към БАН – София, обявява конкурси за: трима научни сътрудници по 01.05.02 неорганична химия – един
за нуждите на Лаборатория „Химични проблеми
за опазване на околната среда“, един за нуждите
на Лаборатория „Синтез и реактивоспособност на
оксидни системи“ и един за нуждите на Лаборатория
„Неорганични соли“; научен сътрудник по 01.05.18
химия на твърдото тяло за нуждите на Лаборатория
„Химия на твърдото тяло и рентгеноструктурен
анализ“, всички със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
тел. 872 48 01.
13664
86. – Институтът по слънчево-земни въздействия „Акад. Д. Мишев“ – БАН, София, обявява
конкурс за трима старши научни сътрудници ІІ
ст. по 01.04.08 физика на океана, атмосферата и
околоземното пространство за нуждите на секция
„Слънчево-земна физика“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи – в ИСЗВ, София, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 3, ет. 4, стая 401, тел. 979 37 96, и
стая 409, тел. 979 33 50.
13729
780. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурси за
трима научни сътрудници по 01.06.12 микробиология
за нуждите на: секция „Микробна генетика“ (по
чл. 68, ал. 1, т. 3), секция „Микология“ и секция
„Екстремофилни бактерии“ със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел.
979-31-26.
13645
187. – Централната лаборатория по фотопроцеси
„Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по
01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи – 1113 София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 109, тел. 9793501.
13666

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

172. – Централната лаборатория по оптичен
запис и обработка на информация – БАН, София,
обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст.
по 01.03.22 физика на вълновите процеси със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на лабораторията, ул.
Акад. Георги Бончев, бл. 101, тел. 979-35-35; 871-00-18.
13647
59. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по медицинска микробиология за доцент по 01.06.12
микробиология със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
катедрата по медицинска микробиология, ул. Здраве
2, тел. 9172/577.
13579
93. – Националният център по опазване на
общественото здраве (НЦООЗ) към МЗ, София,
обявява конкурс за старши научен сътрудник І ст.
по 03.01.53 социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията за нуждите на направление „Функциониране на здравната система“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – на адрес: 1431 София, бул.
Акад. Иван Гешов 15, НЦООЗ, ет. 4, деловодство;
справки – на тел.: 02 80-56-296, 02 80-56-286.
13611
92. – Националният център по опазване на
общественото здраве (НЦООЗ) към МЗ, София,
обявява конкурс за научен сътрудник по 03.01.32
хигиена за нуждите на секция „Химични замърсители и добавки в храните“ със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов
15, НЦООЗ, ет. 4, деловодство; справки – на тел.:
02 80-56-296, 02 80-56-286.
13610
46. – АгроБиоИнститут – София, обявява конкурс за научен сътрудник 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, 1164 София, бул. Драган
Цанков 8, тел. 963 54 07.
13580
5. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 ЗПСК у ведом ява, че от април 20 09 г. до
декември 20 09 г. са ск лючени следните привати
зационни сделки: 1. недвижим имот, невк лючен в
им у ществото на общинск и т ърговск и дру жества
със стопанско предназначение: обособена част
от масивна сг рада (бивша автогара) с площ 218
к в.м и 90,8 % идеа лна част от площадка за дост ъп, равн яващи се на 27,24 к в.м, в У ПИ І V – за
автогара, к в. 107 по плана на г р. Долна Оря ховица, с отст ъпено право на ст роеж, продаден
чрез п убличен т ърг с явно наддаване на Никола
Иванов Козлев, г р. Долна Оря ховица, при цена
28 50 0 лв., изплатени при разсрочено плащане;
2. недви ж им имот, невк лючен в им у ществото на
общинск и т ърговск и дру жества със стопанско
предназначение – обособена част от ет. 1 на
триетажна масивна сграда с площ 75 кв. м – сладкарница и ск ладово помещение и ск лад в су терен
с площ 7,80 к в.м, попадаща в У ПИ ІІІ – за ЖС
и магазини в к в. 11 по плана на к варта л Гарата
на г р. Горна Оря ховица, с отст ъпено право на
ст роеж върх у зем ята и със съответни я % от общите части на сг радата, продаден чрез п убличен
т ърг с явно наддаване на „А врамов 97“ – ЕООД,
Горна Оря ховица, при цена 40 80 0 лв., платими при услови ята на разсрочено плащане; 3.
недви ж им имот, невк лючен в им у ществото на
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общинск и т ърговск и дружества – незавършено
строителство в гр. Бяла, област Варна, собственост на община Горна Оряховица, съгласно АОС
№ 4 от 20.І.1998 г., съставляващ УПИ V-755, кв.
69 по ПУП на гр. Бяла, област Варна, с площ
1410 кв.м заедно с незавършен обект „Почивна
станци я“ с разг ъната заст роена площ 1533,97
кв.м, състоящ се от приземен етаж със застроена
площ 180,20 кв.м, ет. 1 със застроена площ 501,91
кв.м, ет. 2 със застроена площ 477,25 кв.м и ет. 3
със застроена площ 374,64 кв.м, при граници: от
изток – улица; от запад – УПИ ХV-757, ХІV-756
и ХІІІ-753; север – УПИ ІІІ-753 и ІV – общ., и от
юг – УПИ VІІ-754, продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на „Ива Комерс“ – ЕООД, с.
Джулюница, при цена 248 900 лв. без ДДС или
298 680 лв. с ДДС, платими при условията на
разсрочено плащане.
13546
33. – Община Лясковец на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че са извършени следните продажби през 2009 г.: 1. урегулиран поземлен имот
(УПИ) ІІ – за производствено-складови дейности
(ПСД) заедно с построената в него сграда – бив
ша баня, в кв. 145 по подробен устройствен план
(ПУП) – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец
с площ 11 638 кв. м заедно с построената в него
сграда – бивша баня със застроена площ 78 кв.м,
продаден на „Василиса девелопмънт“ – ООД, Велико Търново, чрез публично оповестен конкурс
на един етап за 469 346 лв., изплатени от купувача, както следва: 50 % от цената, възлизаща на
187 833 лв. с приспаднат депозит – изплатени в деня
на сключване на приватизационния договор; 50 %
от цената в размер 234 673 лв. – в едномесечен срок
след подписване на договора; инвестиции: 3 200 000
евро; работни места – 113; 2. нежилищен имот,
невключен в имуществото на търговско дружество,
представляващ масивна сграда в източната част на
плодово тържище заедно с навес (с отстъпено право
на строеж), със застроена площ 177,16 кв. м, попадаща в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – за
комплексно обществено обслужване (КОО), в кв. 19
по подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри
дял, продаден на Йордан Йорданов Райков от с.
Добри дял, община Лясковец, чрез публично оповестен конкурс на един етап за 9900 лв., изплатени от
купувача, както следва: 50 % от цената, възлизаща
на 3963 лв. с приспаднат депозит – изплатени в деня
на сключване на приватизационния договор; 50 %
от цената в размер на 4950 лв. – в едномесечен
срок след подписване на договора; инвестиции:
10 000 лв.; работни места – 2.
13707
35. – Община Търговище на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през ноември 2009 г. е извършена
продажба на ПИ 73626.501.70 с площ 6255 кв. м и
построени в него две сгради с идентификационни
№ 73626.501.70.1 с площ 59 кв. м и № 73626.501.70.2
с площ 59 кв. м чрез търг с явно наддаване на
„Симай – България“ – ООД, вписано с Решение
№ 509/21.VІ.2004 г. в регистър № 1 под партиден
№ 8, т. 4, стр. 45, по ф. д. № 240/2004 г., ЕИК по
БУЛСТАТ 125549488, представлявано от Синан
Айдън, за 100 000 лв., изплатени изцяло.
13708
325. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за осигуряване
на транспортен достъп от пътя за с. Равно поле,
м. Долни Лозен, през масиви 206 и 11 до Складова база в масив 127 в землището на с. Равно
поле, община Елин Пелин. Проектът е изложен
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в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да подадат писмени
възражения, предложения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до главния архитект на Столична община
чрез район „Панчарево“.
13542
566. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населеното място – „Ел. кабел 20 kV до ПИ
№ 116010 и № 116012 в землището на с. Пещерско,
община Айтос“. Трасето на подземния електропровод
преминава през следните имоти: 116010 (изоставена
нива), 116012 (изоставена нива), 000099 (полски път)
и 124001 (нива) в землището на с. Пещерско, община
Айтос. Проектът се намира в дирекция ТСУС при
община Айтос. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
13502
48. – Община Белоградчик на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изнесен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи но обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13543
322. – Община Гърмен, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен
проект на подробни устройствени планове – план
за регулация и застрояване на поземлени имоти в
землищата на селата Дебрен и Долно Дряново и
разширение на регулацията на с. Рибново, община
Гърмен, област Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
правят писмени възражения и искания до общинската администрация.
13503
22. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява ПУП (ПП) за строителството
на обект на техническата инфраструктура: „Водоснабдяване с. Драгоил – І етап“ в имоти от КВС
на с. Драгоил и с. Владиславци, община Драгоман, описани в приложен към проекта регистър
на засегнатите имоти в сервитута на водопровода,
водоснабдителните съоръжения и санитарно-охранителни зони. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните имат право
да правят възражения, забележки и препоръки по
проекта.
13667
65. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляващ подземен електропровод
по следното трасе: ПИ № 11.76, № 14.123 – землище
с. Топола, ПИ № 17.126, землище с. Божурец, ПИ
№ 150.1 – път III клас, ПИ № 19.378 – землище с.
Топола, община Каварна. Проектът се намира в отдел
„ТУС“ при община Каварна, като заинтересуваните
могат да се запознаят със същия и направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
13504
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СЪДИЛИЩА
Добричкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД уведомява, че е образувано гр. д.
№ 689/2009, гр. отделение, въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Александър Венелинов Иванакиев с постоянен и
настоящ адрес Варна, ул. Братя Миладинови 68, вх.
Г, ет. 7, ап. 50, и Варна, бул. Христо Смирненски
19, Eвелин Иванов Димов с постоянен адрес Варна,
ул. Кап. Петко Войвода 46, и настоящ адрес Варна,
ж.к. Младост, бл. 150, вх. 5, ет. 7, ап. 19, Диана
Тодорова Даскалова с постоянен адрес Варна, ж.к.
Младост, бл. 146, вх. 5, ет. 3, ап. 8, Радостин Маринов
Русев с постоянен адрес Варна, местност Траката,
ул. Трета 19, и настоящ адрес Варна, ул. Велчова
завера 3, Татяна Викторовна Русева с постоянен и
настоящ адрес Варна, местност Траката, ул. Трета
19, Олга Александровна Литягина с постоянен и
настоящ адрес Варна, спирка Марек, ул. 35 № 2,
Янко Георгиев Попов с постоянен адрес София, кв.
Драгалевци, ул. Петко Стайнов 38, настоящ адрес
Варна, спирка Марек, ул. 35 № 2, „Банк Тех Сис“ –
ООД, със седалище и адрес на управление София,
бул. Цариградско шосе, 7-и км, ЗИТ, с управител
Юлиян Георгиев Димитров и срещу Юлиян Илков
Златев с постоянен адрес Варна, ул. Македония 5, и
същото е насрочено за първо съдебно заседание за
2.ІV.2010 г. от 14 ч. Дава 30-дневен срок от датата
на обнародването на заинтересованите лица да
предявят претенциите върху следното имущество:
сумата 63,21 лв., заедно с лихвите, в наличност по
безсрочен влог № BG29BUIB78984080283708 в „Стопанска и инвестиционна банка“ – АД, на името на
Александър Венелинов Иванакиев; сумата 700,92 лв.,
заедно с лихвите, в наличност по банкова сметка
№ BG50FINV915010BGN0FBKZ в „Първа инвестиционна банка“ – АД, на името на Александър Венелинов Иванакиев; сумата 12,13 лв., равняващи се на
8,68 щатски долара, заедно с лихвите, в наличност
по банкова сметка № BG76UBBS70704118546315 в
„Обединена българска банка“ – АД, на името на
Александър Венелинов Иванакиев; сумата 10 лв.,
заедно с лихвите, в наличност по банкова сметка
№ BG82STSA93000005884186 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
на името на Александър Венелинов Иванакиев; от
Александър Венелинов Иванакиев, ЕГН 7110241001,
на основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД: сумата от
продажбата на лек автомобил марка „Форд“, модел
„Ескорт“, с per. № В 3701 СМ, в размер 200 лв.;
сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „300 СД“, с per. № В 7505 СН, в
размер 300 лв., нива, в землището на с. Кранево,
община Балчик, област Добрич, местност Ендек
Тарла, трета категория, с площ 6000 кв.м., представляваща имот № 004069 по плана за земеразделяне
на землището на с. Кранево, при граници: имоти
№ 004067, 004068, 004070, 004072, и представляваща
имот № 39459.04.069 по кадастралната карта на
с. Кранево, община Балчик, одобрена със заповед
№ 300-5-74 от 15.ІХ.2003 г., изменена със заповед
№ КД-14-088-523/2005 г., при граници: имоти № 67,
68, 70, 72, с нотариален акт № 107, том II, per.
№ 1260, дело № 264/2005 от 23.ІІІ.2005 г., на името на Евелин Иванов Димов; една втора идеална
част от нива, в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, местност Камчия, пета
категория, с площ 502 кв.м, представляваща имот
№ 075043 по плана за земеразделяне на землището на с. Близнаци, при граници: имоти № 054050,
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075049 и представляваща имот с идентификатор
№ 04426.100.67 по кадастрална карта, одобрена със
заповед № РД-18-16 от 29.ІІІ.2006 г. на директора
на АК, изменена със заповед № КД-14-03-601 от
27.Х.2006 г. на началник СК, при граници: имоти
с идентификатори 04426.100.68 и 04426.100.45, с
нотариален акт № 31, том III, per. № 4687, дело
№ 396/2005 от 24.VІ.2005 г. на името на Евелин
Иванов Димов.
13709
Ловешкият окръжен съд обявява, че е образувано
гр. д. № 266/2009, насрочено за 12.ІV.2010 г. в 10
ч., по предявен от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност иск с
правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 4,
ал. 1 и 2 и чл. 6 ЗОПДИППД срещу Калин Петков
Едрев с постоянен адрес Ловеч, ул. Бяло море 19,
вх. Г, ет. 2, ап. 6; „Арт строй инвест“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Бяло
море 19, вх. Г, ет. 2, ап. 6, и „ЛВС – транс – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Ловеч, ул. Бяло море 19, вх. Г, ет. 2, ап. 6, за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
От Калин Петков Едрев: Поземлен имот с идентификатор 43952.501.8613, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ 471
кв. м, при съседи: 43952.501.9504, 43952.501.9505,
43952.501.8614, 43952.501.9502, 43952.501.8612, описан
в скица на поземлен имот № 1595 от 6.ІІ.2009 г.
в Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, идентичен с урегулиран поземлен
имот, в урбанизираната територия на Ловеч, кв.
Продимчец, ул. Полковник Жребков 30, с площ на
имота 452 кв. м, съставляващ имот № ХІХ-8613 в
кв. 18 по ПУП – ПРЗ на Ловеч, кв. Продимчец,
одобрен през 1990 г., заедно с построените върху
него едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 105 кв. м, едноетажна второстепенна
сграда със ЗП 48 кв. м, навес и други подобрения,
при граници и съседи на имота: от изток: УПИ
ХVІІІ-8614, от кв. 18, собственост на Цветослава
Ангелова Петкова, от запад: улица, от север: УПИ
ХХ-8612, от кв. 18, собственост на Петър Данаилов
Томов, юг: улица, описана в нотариален акт № 188,
т. ХVІІ, рег. № 6194, дело № 3659 от 10.VІІІ.2006 г.,
съгласно удостоверение за идентичност на обект на
кадастъра с изх. № 99-1355-11-10-837 от 9.ІІ.2009 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч; 50 дружествени дяла на стойност
5000 лв., притежавани от Калин Петков Едрев в
капитала на „Арт строй инвест“ – ЕООД, ЕИК
110547816, регистрирана по ф. д. № 17/2005 г. на
Ловешкия окръжен съд, със седалище и адрес на
управление Ловеч, п. к. 5500, ул. Бяло море 19, вх.
Г, ет. 2, ап. 6; 50 дружествени дяла на стойност
5000 лв., притежавани от Калин Петков Едрев в
капитала на „ЛВС – транс – консулт“ – ЕООД,
ЕИК 110557568, регистрирана по ф. д. № 528/2005
на Ловешкия окръжен съд, със седалище и адрес
на управление Ловеч, п. к. 5500, ул. Бяло море 19,
вх. Г, ет. 2, ап. 6, и сумата в размер 1500 лв., която
е получена от Калин Петков Едрев за продажбата
на собствените си 15 дружествени дяла от капитала
на „Инвест – ойл – К“ – ООД, ЕИК 100246121.
От „Арт строй инвест“ – ЕООД: представлявано от Калин Петков Едрев в качеството му на
управител и едноличен собственик на капитала на
дружеството: урегулиран поземлен имот в с. Казачево, община Ловеч, област Ловеч, в урбанизираната
територия с площ 580 кв. м, съставляващо УПИ

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ХХІХ-156 в кв. 7 съгласно действащия подробен
устройствен план за застрояване на с. Казачево,
община Ловеч, при граници (по скица от 8.ХІ.2007 г.
на Община Ловеч) от изток – улица между осови
точки 94 и 95, от запад и от север – имот ХХVІІІ, в
квартал 7, отреден за „парк“, от юг – улица между
осови точки 32 и 94, заедно с построените върху
този имот: едноетажна сграда – фурна със застроена площ 216 кв. м, и едноетажна сграда – нафтово
стопанство със застроена площ 14,88 кв. м.
От „ЛВС – транс – консулт“ – ЕООД: ЕИК
110557568, представлявано от Калин Петков Едрев
в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на дружеството: поземлен
имот № 52218.546.463 по кадастралната карта, в
гр. Априлци, област Ловеч, с площ 811 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за бензиностанция, газостанция, при съседи: бензиностанция, газостанция № 52218.546.462,
средно застрояване № 52218.546.57, за първостепенна
улица № 52218.546.71, незастроен имот за жилищни
нужди № 52218.546.58, заедно с построената в имота
бензиностанция с две колонки, представляваща
масивна с железен гредоред сграда със смесено
предназначение, едноетажна, със застроена площ
73 кв. м, № 52218.546.463.1 – имотът е образуван
от имот № 52218.546.458.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат на основание
чл. 29 ЗОПДИППД да предявят своите претенции
върху описаното по-горе имущество.
13683
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2634 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1500/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Роско ФЛ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Ален
мак 3, ет. 3, ап. 3, с предмет на дейност: проектиране, строителство и обзавеждане на перални
помещения, както и свързаните с тях битови и
складови помещения, водопроводно и канализационно, електрическо и технологично проектиране на
перални помещения, изготвяне на оферти и договори
за доставка на машини и съоръжения, доставка
на машини и съоръжения и резервни части за
оборудване на перални помещения, гаранционно и
извънгаранционно поддържане на перално, гладачно
и сушилно оборудване, пране, сушене, гладене и
химическо почистване на бельо, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерство,
ресторантьорство, турагентски и туроператорски
услуги, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външнотърговска дейност, лизинг и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Росен Стоянов Дъсков, който го управлява и
представлява.
49550
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2648 от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 1507/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мен“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Цар Симеон 52,

ВЕСТНИК
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вх. Б, ап. 2, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина със стоки, незабранени със
закон, вкл. стопанска, животинска и зеленчукова
продукция, хотелиерство и ресторантьорство, комисионна и посредническа дейност, рекламна дейност,
туристически услуги, организиране на екскурзии в
страната и в чужбина, транспортни услуги, изкупуване, преработка и реализация на метали, вторични
суровини и селскостопанска продукция за вътрешния и външния пазар, производство и продажба на
безалкохолни и алкохолни напитки, кафе, бар и
дискотека, потребителски магазин, всички видове
строително-монтажни работи, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
монтаж и ремонт на парни и водогрейни котли
и отоплителни инсталации, счетоводни услуги и
всякаква друга търговска дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Мария Николаева Енчева,
която го управлява и представлява.
49552
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2685 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1537/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Камсис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Стефаново, ул. Първа 46, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, международен превоз на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, външнотърговска дейност – внос и износ, производство,
изкупуване, преработка и пласмент в страната и в
чужбина, проектиране, проучване и строителство,
и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Станислава Ивелинова Костадинова и Камен Ивелинов Костадинов и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
49553
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 11545 от
27.ХІІ.2007 г. на Варненския окръжен съд вписва
промяна за „Кондадо Риъл Истейт“ – ЕООД (рег.
по ф. д. № 51/2009): вписва преместване на седалището и адреса на управление от Варна в Ботевград,
Софийска област, ул. Севаст Огнян 2, ап. 16.
13554
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21203/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Силвия 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Нови Искър, район „Нови Искър“,
ул. Свежест 16, с предмет на дейност: търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, хазартна дейност (след издаване на необходимите разрешителни), рекламна и консултантска
дейност, сделки с недвижими имоти, производство
и покупка на стоки и други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., с едноличен собственик на капитала Бойко Костадинов
Иванов и се управлява и представлява от управителя
Мартин Йорданов Йорданов.
13501

С ЪД ЪРЖ А Н И Е
и
С П РА ВОЧ Н И К
з а 2 0 0 9 г.

София – 2009

БРОЙ 103

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 0 9 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ
на актовете, обнародвани в официалния раздел
на „Държавен вестник“ през 2009 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

За

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОДЕКСИ
Семеен кодекс (№ 192)

47

ЗАКОНИ
За
За
За
За
За
За
За

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

изменение и допълнение на Закона за политическите партии (№ 11)
управление на ета ж ната собственост
(№ 12)
изменение и допълнение на Закона за горите (№ 13)
изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (№ 14)
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (№ 18)
изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (№ 19)
ратифициране на Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация
на CMS детектора между Министерството
на образованието и науката на Република
България и Европейската организация за
ядрени изследвания (ЦЕРН) (№ 20)
ратифициране на Договора за правна помощ по наказателни дела между Република България и Република Корея (№ 21)
ратифициране на Договора за екстрадиция
меж ду Република България и Република Корея (№ 22)
ратифициране на Спогодбата между Република България и Държавата Израел
за социална сигурност (№ 23)
изменение на Закона за насърчаване на
заетостта (№ 24)
изменение на Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси
(№ 25)
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (№ 28)
изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (№ 30)
изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (№ 31)
изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (№ 32)
ратифициране на консолидирания текст
на Споразумението между Република
Албания, Република Австрия, Република
България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, Репуб
лика Унгария, Република Македония,
Черна гора, Република Полша, Румъния,
Република Сърбия, Словашката република и Република Словения за развитие на
сътрудничеството в областта на висшето

6
6
6
6
10
10

10
10
10
10
10
За
10
12

За

14
14
14
За

За
За
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образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS II) (№ 33)
ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република
България, Чешката република, Кралство
Дания, Федерална република Германия,
Република Естония, Република Гърция,
Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия,
Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република
Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия и Европейската
инвестиционна банка за заемите, предоставяни от Европейската инвестиционна
банка за финансиране на инвестиционни
проекти в страните от Африка, Карибите
и Тихоокеанския басейн и отвъдморските
страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията
меж д у К ра лс т во Б ел г и я, Реп у бл и к а
България, Чешката република, Кралство
Дания, Федерална република Германия,
Република Естония, Република Гърция,
Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия,
Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Република Унгария, Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската
република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република
Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия и Европейската инвестиционна
банка относно процедурите за плащане и
възстановяване съгласно гаранциите на
страните членки в полза на Европейската
инвестиционна банка (№ 36)
ратифициране на Международното споразумение за тропическия дървен материал
от 2006 г. (№ 37)
ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Великото херцогство Люксембург,
Кралство Нидерландия и Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с
тероризма, презграничната престъпност и
нелегалната миграция (№ 38)
ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки,
от една страна, и Босна и Херцеговина, от
друга страна (№ 39)
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (№ 41)
изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (№ 42)

16

17

17

17

17
17
17

Поправка
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За
За

За

За

За

За
За
За
За
За
За

За
За
За
За
За
За
За
За
За
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допълнение на Закона за гражданската
регистрация (№ 44)
ратифициране на Заемното споразумение
(Втори заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 45)
ратифициране на Заемното споразумение
(Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 46)
ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една
страна, и Съединените американски щати,
от друга страна (№ 47)
ратифициране на Финансовия договор
между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране
на проект „България – регионално и общинско водоснабдяване“ (№ 48)
изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (№ 58)
транслитерацията (№ 59)
културното наследство (№ 61)
изменение на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (№ 63)
изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (№ 64)
ратифициране на Споразумението между
Република България и Комисията на
Европейските общности от името на
Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение 2006 г. по
програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) (№ 65)
платежните услуги и платежните системи
(№ 66)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За кона
за п убли чното п ред лагане на ценни
книжа (№ 67)
изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (№ 71)
изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (№ 72)
изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
(№ 68)
изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (№ 69)
изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (№ 70)
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (№ 75)
ратифициране на Меморандума във връзка с участието в Европейски експертен
център за публично-частно партньорство
(Europian PPP expertise centre – EPEC)
между Европейската инвестиционна банка, Комисията на Европейските общности,
Федералното министерство на финансите

19

19

19

19

19
19
19
19
22
За
22
За
За
За

22

За

23

За

23
23

За
За

23
За
24
24
24

За
За
За

24
За

За
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на Реп ублика А вст ри я, Федера лното
министерство на транспорта, строителството и градските въпроси на Федерална
република Германия, Експертния център
по публично-частно партньорство на
Фламандското правителство, Министерството на икономиката, индустрията
и заетостта на Френската република,
Парпублика С.А. – Португалия, Датските
власти за предприятия и строителство,
„Малтийска компания за управление на
инвестициите“ ООД, Министерството на
икономиката и финансите на Република
Гърция, Министерството на финансите
на Република България, Министерството
на финансите на Република Финландия, Министерството на финансите на
Република Ирландия, Министерството
на финансите на Република Латвия, Министерството на финансите на Република
Литва, Министерството на финансите на
Кралство Нидерландия, Министерството
на икономиката на Република Полша,
Министерството на финансите на Република Словения, Министерството на
финансите на Словашката република,
Бюрото за планиране на Република Кипър,
правителството на Уелс и Техническото
звено за проектно финансиране към
Министерския съвет на Италианската република (№ 73)
изпълнение на наказанията и задържането под стража (№ 74)
изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (№ 81)
амнистия (№ 77)
изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси (№ 85)
изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (№ 87)
ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на
доходите и имуществото (№ 88)
изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (№ 89)
ратифициране на Договора между Република България и Руската федерация за
социална сигурност (№ 94)
изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (№ 98)
допълнение на Закона за насърчаване на
заетостта (№ 99)
допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (№ 100)
изменение и допълнение на Закона за
данъците върху доходите на физическите
лица (№ 101)
изменение и допълнение на Закона за задълженията към Международния фонд за
обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (№ 103)
ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9 април 2002 г. за финансира-
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31
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32
32

33
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За

За

За

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

За
За
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не на работите и проучванията на мост на
река Дунав между Видин и Калафат между
правителството на Република България
и Френската агенция за развитие (№ 104)
ратифициране на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната
мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (№ 105)
ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне
на безвъзмездна помощ по Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в
България“ между Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария и
Министерството на здравеопазването на
Република България (№ 106)
ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) за учредяване на
Регионално представителство на OIE за
Източна Европа в София (№ 107)
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (№ 108)
изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (№ 109)
отбраната и въоръжените сили на Република България (№ 115)
изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (№ 116)
изменение и допълнение на Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
(№ 117)
изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение
(№ 118)
публичното радиоразпръскване (№ 124)
изменение и допълнение на Закона за държавния протокол (№ 125)
ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на
протокола към нея (№ 126)
ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г. (№ 127)
преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България през 2011 г.
(№ 132)
изменение и допълнение на Закона за енергетиката (№ 135)
изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (№ 136)
изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (№ 137)
ратифициране на Заемното споразумение
(Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 138)
изменение и допълнение на Закона за здравето (№ 142)
изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (№ 143)
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За
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37

За

39
За
39

За

39
39
41
41
41

За
За
За

За

41

допълнение на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (№ 144)
обществените библиотеки (№ 145)
изменение и допълнение на Закона за народните читалища (№ 146)
ратифициране на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда (№ 147)
ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за
социално осигуряване (№ 148)
изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (№ 154)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За кона
за администрацията (№ 155)
изменение на Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (№ 156)
изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките (№ 157)
изменение на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност (№ 158)
изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (№ 159)
ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република
България, представлявано от министъра
на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане
на Инициативата JEREMIE в България и
на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката
и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд (№ 160)
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
(№ 166)
допълнение на Закона за търговския регистър (№ 167)
допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България
(№ 185)
изменение и допълнение на Закона за водите (№ 186)
изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (№ 187)
изменение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (№ 188)
ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (№ 189)
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РЕШЕНИЯ

41
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За
За

приемане на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили през 2007 г.
приемане на Годишния доклад за младежта за 2007 г.
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Във връзка със ситуацията, предизвикана от
прекратяването на доставките на природен газ от Русия
По доклада на Временната анкетна комисия за
проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София – Кардам
на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт
За създаване на Временна анкетна комисия
за установяване на актове и действия, с
които е уредена собствеността и начинът
на ползване на имоти в Студентския град
в гр. София
По предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
За прекратяване пълномощията на народен
представител
Във връзка с разискванията по питането на
народния представител Донка Михайлова
към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Народното събрание
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За приемане на Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската
народна армия за периода 20 юли 2008 г. –
18 декември 2008 г.
За създаване на Временна комисия за промени в изборното законодателство
Във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2009 г.
За освобождаване на член на Комисията за
финансов надзор
За даване на съгласие за водене на преговори
и сключване на заемно споразумение (Трети заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните
сектори) между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие
За приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите на
Европейския съюз (2009 г.)
За попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и горите
За попълване състава на Комисията по отбраната
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за установяване
на актове и действия, с които са уредени
собствеността и начинът на ползване на
имоти в Студентския град в София
За създаване на Временна анкетна комисия
за изясняване на обстоятелствата по
престоя в Република България на Сретен
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Йоцич (Йосич), гражданин на бивша
Югославия, арестуван на 21.VI.2002 г. с
международна заповед за задържане и
екстрадиран в Кралство Холандия, както
и да проучи твърденията на горепосоченото лице за евентуална съпричастност и
покровителство от страна на българските
държавни органи за периода на пребиваването му у нас
За откриване на Факултет по обществено
здраве в структурата на Медицинския
университет – Пловдив
За изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
За попълване състава на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална
сигурност“
За даване на съгласие за водене на преговори и
сключване на заемно споразумение между
Република България и Нордик инвестмънт
банк за държавен заем за финансиране
на третия етап от проект „Изграждане
на интегрирана кому никационна инфраструктура на МВР“
Във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на
обстоятелствата по престоя в Република
България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван
на 21.6.2002 г. с международна заповед
за задържане и екстрадиран в Кралство
Холандия, както и да проучи твърденията
на горепосоченото лице за евентуална
съпричастност и покровителство от страна на българските държавни органи за
периода на пребиваването му у нас
За определяне на статута на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното
събрание на Република България
По отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2008 г.
За избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор
За избиране на председател, заместникпредседатели и членове на Комисията за
защита на конкуренцията
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
За избиране на членове на Комисията за
регулиране на съобщенията във връзка с
увеличаване състава на комисията
За избиране на управител на Националния
осигурителен институт
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За избиране на член на Надзорния съвет на
Агенцията за приватизация
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За

прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
По доклада на Временната анкетна комисия
за установяване на актове и действия, с
които е уредена собствеността и начинът
на ползване на имоти в Студентски град в
София
За п р ео бра зу ва не на Мед и ц и нск и я ко леж – Враца, във Филиал – Враца, в
структурата на Медицинския университет – София
За избиране на управител на Българската
народна банка
За избиране на член на Сметната палата
3а преобразуване на Историко-юридическия
факултет в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Юридически факултет и Исторически факултет
За избиране на подуправител на Българската
народна банка
За допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
Относно 12-ата сесия на Народното събрание
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За избиране на Национално бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства
За прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение на
Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г.
За даване на съгласие за водене на преговори
и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие за
финансиране на „Проект за развитие на
общинската инфраструктура“
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител

40

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

40

ЗАКОНИ

41
За
41
41
41

41

На

Четиридесетото Народно събрание на
Република България относно мерките
за ограничаване на последствията от
спи ране на дос та вк и т е на п ри роден
газ за България
Четиридесетото Народно събрание във
връзка с шестдесетата годишнина от
основаването на Организацията на Северноатлантическия договор и петата годишнина от присъединяването на Република
България към нея

За

За

41

41
41
41
42

За
За

42

За

42
45
45

ДЕКЛАРАЦИИ
На

За

За
За
За
За

4

За

27

За

ОБРЪЩЕНИЯ
На

40-то Народно събрание към българския
народ по повод 130-ата годишнина от Учредителното Народно събрание и приемането на Търновската конституция

За
30
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ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство
между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и
страната по споразумението Централна
Африка, от друга страна (№ 297)
ратифициране на Споразумението между
държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в
качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на „Оперативна програма ЕСПОН 2013“ (№ 298)
рат ифи ц и ра не на Пр о т окола , и зме нящ Приложението по сигурността към
Споразу мен ие т о меж д у с т ра н и т е по
Северноатлантическия договор за сът
рудничество в област та на атомната
информация (№ 299)
ратифициране на Споразумението между
държавите членки на Европейския съюз,
у час т ва щ и в п рог р ама „ИН Т ЕРА К Т
2007 – 2013“, и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята
на Управляващ орган, и Министерството
на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно
изпълнението на Оперативна програма
„ИНТЕРАКТ 2007 – 2013“ (№ 300)
изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение
(№ 310)
изменение и допълнение на Закона за
пътищата (№ 311)
ратифициране на Договора между Република България и Федерална република
Германия за сътрудн ичество в борбата с
трансг раничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност
от заетост и с нерегистрираната заетост,
както и при нелегална трансгранична временна заетост (№ 317)
изменение на Закона за вътр ешния одит в
публичния сектор (321)
изменение на Закона за Националния
архивен фонд (№ 322)
изменение и допълнение на Закона за
горите (№ 331)
изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (№ 328)
изменение и допълнение на Закона за
преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на
транспорта и Войските на Комитета по
пощи и далекосъобщения в държавни
предприятия (№ 329)
изменение и допълнение на Закона за
морск и т е п рос т ра нс т ва, вът реш ни т е
водни пътища и пристанищата на Република България (№ 330)
изменение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Реп ублика България (№ 332)
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изменение и допълнение на Закона за
българските документи за самоличност
(№ 333)
изменение на Търговския закон (№ 334)
изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (№ 339)
изменение на Закона за регионалното
развитие (№ 340)
ратифициране на Споразу мението за
установяване на правила за приложение
на Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската
общност и Република България, Чешката
републ ика, Федерална република Германия, Република Естония, Република
Гърция, Кралство Испания, Френската
република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Република
Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция като донори
и Европейската инвестиционна банка
като управител (№ 341)
ратифициране на Учредителния договор
на Меж дународната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в
сила към 16 февр уари 1989 г.) заедно с
неговото изменение, прието с Решение
№ 596 на Управителния съвет на банката
от 30 януари 2009 г. (№ 342)
изменение на Закона за електронната
търговия (№ 343)
изменение на Закона за туризма (№ 344)
изменение и допълнение на Закона за
електронното управление (№ 346)
изменение на Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения (№ 347)
изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители (№ 356)
изменение и допълнение на Закона за
пощенските услуги (№ 362)
ратифициране на Споразумението между
Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на страните от Югоизточна
Европа и анекса към него (№ 363)
изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (№ 364)
изменение и допълнение на Закона за
специалните разузнавателни средства
(№ 365)
ратифициране на Спогодб ата за социална
сигурност между Република България
и Република Корея (№ 366)
допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(№ 372)
изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (№ 367)
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ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за
далечно опознаване и проследяване на
корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ (№ 368)
изменение и допълнение на Закона за лова
и опазване на дивеча (№ 377)
изменение и допълнение на Закона за културното наследство (№ 378)
денонсиране на Споразумен ието между
Република България и Програмата за развитие на Орган изацията на обединените
нации от 1992 г. и на Допълнителния
протокол към него от 2004 г. (№ 376)
изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешните работи
(№ 379)
изменение и допълнение на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“ (№ 380)
изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (№ 381)
изменение и допълнение на Закона за
водите (№ 382)
изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност (№ 383)
изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (№ 384)
изменение и допълнение на Закона за
данъците върху доходите на физическите
лица (№ 385)
изменение и допълнение на Закона за
корпорат и вно т о подоход но обла га не
(№ 386)
изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (№ 387)
държавния бюджет на Република България
за 2010 г. (№ 395)
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (№ 396)
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (№ 397)
изменение и допълнение на Закона за
здравното осигуряване (№ 406)
изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (№ 398)
допълнение на Закона за българските лични документи (№ 399)
преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г.
(№ 400)
изменение и допълнение на Закона за
влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства (№ 401)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За кона
за защита срещу домашното насилие
(№ 402)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За кона
за възобновяемите и алтернативните
енерг ийни източници и биогоривата
(№ 403)
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ратифициране на Решение № 3/2006 на
Съвета за асоцииране Европейски съюз –
България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол
към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и
техните държави членки, от една страна,
и Република България, от друга страна,
относно удължаване на срока, предвиден
в член 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение (№ 404)
допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(№ 407)
изменение на Закона за специалните
разузнавателни средства (№ 408)
изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (№ 409)
изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (№ 410)
изменение на Закона за Националния
архивен фонд (№ 411)
изменение на Закона за енергетиката
(№ 412)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 413)
ратифициране на Протокола за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Конвенци ята за дост ъпа
до информация, участието на общественост та в процеса на вземането на
решения и достъпа до правосъдие по
въпроси на околната среда (№ 414)
изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (№ 417)
изменение на Закона за политическа и
гражданска реабилитация на репресирани
лица (№ 418)

За
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приемане на процеду рни правила за
избиране на председател на Четиридесет
и първото Народно събрание
избиране на председател на Четиридесет
и първото Народно събрание
приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и първото Народно събрание
избиране на заместник-председатели на
Четиридесет и първото Народно събрание
прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
избиране на временни секретари на Четиридесет и първото Народно събрание
избиране на Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
прекратяване пълномощията на народен представител
приемане оставката на Министерския
съвет на Република България
избиране на министър-председател на
Република България

55
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60
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приемане на структура на Министерския
съвет на Република България
За изби ра не на М и н ис т ерск и с ъве т на
Република България
За избиране на секретари на Четиридесет
и първото Народно събрание
За и зменен ие н а Пра ви л н и к а з а орг анизацията и дейността на Народното
събрание
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За избиране на Комисия по икономическата
политика, енергетика и туризъм
За избиране на Комисия по външна политика и отбрана
За избиране на Комисия по земеделието
и горите
За избиране на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
За избиране на Комиси я за контрол на
Държавна агенция „Национална сигурност”
За избиране на Комисия за борба с коруп
цият а и конфликт на интереси и парламентарна етика
За избиране на Комисия по бюджет и финанси
За избиране на Комисия по правни въпроси
За избиране на Комисия по регионална
политика и местно самоуправление
За избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
За избиране на Комисия по труда и социалната политика
За избиране на Комисия по образованието, нау ката и въпросите на децата,
младежта и спорта
За избиране на Комисия по здравеопазването
За и з би р а не н а Ко м ис и я по око л н ат а
среда и водите
За работата на Народното събрание през
месец август 2009 г.
За избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
За избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
За избиране на Комисия по европейските
въп роси и кон т рол на европейск и те
фондове
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За прекратяване пълномощията на народен
представител
За възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на
бюджета и имуществото на Министерския съвет
Относно избора на управител и подуправител
на Българската народна банка
За избиране на управител на Българската
народна банка
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избиране на подуправител на Българската
народна банка
Относно Вътрешни правила за реда и работата
на Комисията за контрол на Държавна
агенция „Национална сигурност“
За създаване на Временна анкетна комисия
за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев
За определяне на Комисия за одитиране на
годишния финансов отчет на Сметната
палата за 2008 г.
За създаване на Временна анкетна комисия
за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание
от 5 юли 2009 г.
За приемане на Доклада 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 2008 г. – 20 юли 2009 г.
За спиране на изключването при промяна
на предназначението на гори и земи от
горския фонд, придобити от физически
и юридически лица, с изключение на
общините, чрез замяна с гори и земи
от горския фонд – частна държавна собственост
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парл аментарната
асамблея на Съвета на Европа
За избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евр ос редиземноморската парламентарна асамблея
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
За избиране на постоянна делегация на
Народното събрание в Асамб л еята на
европейската сигурност и отбрана/Асамблеята на Западноевропейския съюз
По отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г.
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приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните
данни през 2008 г.
приемане на Обобщен годишен доклад
за дейността на Висшия съдебен съвет
и за дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет през 2008 г.
приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните съдилища през 2008 г., внесен от
Висшия съдебен съвет
Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България за 2008 г.
приемане на Доклад за прилагането на
закона и дейността на прокуратурата и
разследващите органи през 2008 г.
приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата
за 2008 г.
попълване на състава на постоянната
делегаци я на Народното събрание в
Асамблеята на европейската сигурност
и отбрана/Асамблеята на Западноевропейския съюз
приемане на Годишния доклад на Държавната комиси я по сиг у рност та на
информацията за цялостната дейност по
състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България
през 2008 г.
възлагане на Сметната палата да извърши
одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието
за управление на дейностите по опазване
на околната среда
възлагане на Сметната палата да извърши
одит на финансовото управление на бюджета и имуществ ото на Държавен фонд
„Земеделие“
Отчета на Съвета за електронни медии
за 2008 г.
Годишния финансов отчет и Отчета за
изпълнението на бюджета на Комисията
за финансов надзор за 2008 г.
промени в състава на Комисията по
здравеопазването
промени в състава на Комисията по труда и
социалната политика
попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
промени в състава на Комисията по правата на човека, верои зповеданията, жалбите и петициите на гражданите
възлагане на Сметната палата да извърши одит на Агенция „Пътна инфраструктура“
Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за
2008 г.
прекратяване правомощ ията на член на
Националното бюро за контрол на специалните разузн авателни средства
избиране на съдия в Конституционния съд
на Република България
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промени в състава на Комисията по
бюджет и финанси
86
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на
правителството на Сергей Станишев
87
За удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на
сигналите за опорочаване на изборите за
Народно събрание от 5 юли 2009 г.
87
За попълване състава на Комисията по земеделието и горите
87
За промени в състава на Комисията по
културата, гражданското общество и медиите
88
Във връзка с разискванията по питането на
народния представител Иван Алексиев
към минист ъра на околната среда и
водите Нона Караджова относно прекратено финансиране към общините по
договори, сключени с Предприят ието
за управление на дейностите по опазване на околната среда
89
Относно осигуряване право на достъп на народните представители до направеното
искане от Борис Велчев – главен прокурор на Република България, за даване на
разрешение за възбуждане на наказателно
п реслед ва не с рещ у С ерг ей Д м и т риевич Станишев – народен представител
в 41-ото Народно събрание
89
За попълване състава на Комисията по земеделието и горите
89
За прекратяване пълномощията на народен
представител
91
За освобождаване на член на Комисията за
установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност
91
За даване на съгласие Министерският съвет
да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Договора за финансиране между Републ ика България и Европейската
инвестиц ионна банка („България – проект за пречистване на отпадъчни води
в басейна на река Марица“)
92
За прекратяване пълномощ ията на народен
представител
93
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
93
Относно подкрепа на европейски актове за
осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите
режими
94
За попълване състава на Комиси ята по
образованието, науката и въпросите на
децата, младежт а и спорта
95
За допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
100
По доклада на Временната анкетна комисия
за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание
от 5 юли 2009 г.
100
За п ромени в състава и ръководст во т о
на Комисията по труда и социалната
политика
100

За

За
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спиране на разпореждането с поземлени
имоти, земеделски земи, гори, сгради и
движими вещи, за които има постановени
решения за признаване и възстановяване
правото на собственост или са дадени
като обезщетение на наследниците на
бившите царе Фердинанд I и Борис III и за
спиране на експлоатационната и строителната дейност в посочените имоти
103
избиране на постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси
по чл. 24а
103

ПРАВИЛНИЦИ
За

организацията и дейността на Народното
събрание

58

ДЕКЛАРАЦИИ
За

основни те п риори тет и на Чет и ри десет и първото Народно събрание на
Република България
Относно 60-ата годишнина от създаването на
Съвета на Европа
Относно системното неизпълнение на задълженията си като народни представители на Сергей Дмитриевич Станишев,
избран от 3-ти Варненски избирателен
район, и А хмед Демир Доган от 9-и
Кърджалийски избирателен район

57
76

87

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗИ
А.
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За насрочване избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Брест, община Гулянци, област
Плевен, на 21 март 2009 г. (№ 6)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Зарица, община Главиница, област Силистра, на 21 март 2009 г. (№ 7)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Ряхово, община Сливо поле,
област Русе, на 21 март 2009 г. (№ 8)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Седловина, община Кърджали, област Кърджали, на 21 март
2009 г. (№ 9)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана, на 21 март 2009 г. (№ 10)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Алдомировци, община Сливница, Софийска област, на 21 март 2009 г.
(№ 26)
насрочване избори за избиране на членове
на Европейския парламент от Република
България на 7 юни 2009 г. (№ 82)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Пробуда, община Търговище, област Търговище, на 13 юни
2009 г. (№ 86)
насрочване на избори за Народно събрание на 5 юли 2009 г. (№ 110)

7

7

7

8

8

10

25

29
33
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За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За
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насрочване на частичен избор за кмет
на район „Илинден“, Столична община,
област София-град, на 24 октомври 2009 г.
(№ 150)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Горски Сеновец, община Стражица, област Велико Търново, на 24 октомври 2009 г. (№ 151)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Балша, район „Нови Искър“,
Столична община, област София-град, на
24 октомври 2009 г. (№ 152)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново, на 24 октомври 2009 г. (№ 153)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Дюлево, община Средец, област
Бургас, на 24 октомври 2009 г. (№ 190)
насрочване на частичен избор за кмет
на к метст во Крапец, община Шабла, област Добрич, на 24 октомври
2009 г. (№ 197)
насрочване на частичен избор за кмет
на к ме т с т во Щ и пско, о бщ и на Въ лчи дол, област Варна, на 24 октомври
2009 г. (№ 198)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Капитан Петко войвода,
община Тополовград, област Хасково,
на 24 октомври 2009 г. (№ 199)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Ракитово, област Пазарджик,
на 24 октомври 2009 г. (№ 259)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Кошарево, община Брезник, област
Перник , на 24 октомври 2009 г. (№ 267)
насрочване на частичен избор за кмет на
община Раднево, област Стара Загора,
на 24 октомври 2009 г. (№ 268)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Раздол, община Струмяни, област Благоевград, на 24 октомври 2009 г. (№ 279)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Разлог, област Благоевград,
на 24 октомври 2009 г. (№ 280)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Руен, област Бургас, на 24 октомври 2009 г. (№ 281)
насрочване на частичен избор за кмет
на к мет с т во Под кова, общ и на К и р ково, област Кърджали, на 24 октомври 2009 г. (№ 282)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Стамболово, област Хасково,
на 24 октомври 2009 г. (№ 283)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Дулово, област Силистра,
на 24 октомври 2009 г. (№ 284)
насрочване на частичен избор за кмет на
район „Източен“, община Пловдив, област Пловдив, на 24 октомври 2009 г.
(№ 285)

За
43

43

43

43

48

За
За

За

За

За
За

51
За
51
За
51

56

61

За

За

61
За
63
Б.
63

63

За

63

63

За

65

65

За
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насрочване на частичен избор за кмет на
Столична община, област София-град,
на 15 ноември 2009 г. (№ 288)
насрочване на частичен избор за кмет на
община Враца, област Враца, на 15 ноември 2009 г. (№ 289)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Бегл еж, община Плевен,
област Плевен, на 15 ноември 2009 г.
(№ 312)
пренасрочване на насрочения с Указ
№ 280 от 28 юли 2009 г. частичен избор
за кмет на община Разлог, област Благоевград, на 15 ноември 2009 г. (№ 316)
насрочване на частичен избор за кмет
на район „Панчарево“, Столична община, област София-град, на 15 ноември 2009 г. (№ 319)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Правец, Софийска област,
на 15 ноември 2009 г. (№ 320)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Тотлебен, община Пордим,
област Плевен, на 12 декември 2009 г.
(№ 335)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Кандилка, община Крумовград, област Кърджали, на 12 декември
2009 г. (№ 336)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Грамаде – Оглед, община
Рудозем, област Смолян, на 12 декември
2009 г. (№ 357)
насрочване на частичен избор за кмет
на к метство Заг ра ж ден, община Гулянци, област Плевен, на 12 декември
2009 г. (№ 358)
насрочване на частичен избор за кмет
на к метство Лещак, община Ма дан,
област Смолян, на 12 декември 2009 г.
(№ 359)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Опълченско, община Кърджали, област Кърджали, на 12 декември
2009 г. (№ 360)
За назначаване и освобож даване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни представители на Република България при междунардни организации
освобождаване на Снежана Ерменчева
Найденова – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Черна гора, и за назначаване на Мая
Николова Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Черна гора (№ 362)
освобождаване на Константин Андреев
Андреев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Румъния и за назначаване на Валентин
Методиев Радомирски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Румъния (№ 1)
освобождаване на Никола Филчев Борисов от длъжността извънреден и пълномо-

66
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75

75

78
78

83

83

86

86

86

86

1

4
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За

За

За

За

За

За

За

За
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щен посланик на Република България в
Република Казахстан и за назначаване на
Стоян Ангелов Ризов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан (№ 2)
освобождаване на Иван Кирилов Палчев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Азербайджан и за назначаване на
Васил Тодоров Калинов за извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан (№ 3)
назначаване на Иво Любенов Петров за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България във Федерална република Германия (№ 4)
назначаване на Пламен Иванов Грозданов – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Руската федерация, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан със седалище в Москва, Руската федерация (№ 43)
назначаване на Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Нова
Зеландия със седалище в гр. Канбера, Австралийския съюз (№ 91)
освобождаване на Петко Неделчев Драганов от длъжността постоянен представител на Република България при Службата
на Организацията на обединените нации
и другите международни организации в
Женева и за назначаване на Ганчо Неделчев Ганев за постоянен представител на
Република България при Службата на Организацията на обединените нации и другите международни организации в Женева
(№ 128)
освобож даване на Иван Истили янов
Димитров от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания и за назначаване
на Валентин Делчев Порязов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания (№ 129)
освобождаване на Иван Великов Петков
от длъжността постоянен представител на
Република България при Съвета на Европа, със седалище в Страсбург, Френската
република, и за назначаване на Андрей
Димитров Техов за постоянен представител на Република България при Съвета на
Европа, със седалище в Страсбург, Френската република (№ 130)
освобождаване на Любомир Ерменчев
Иванов от длъжността постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията
на Северноатлантическия договор, със седалище в Брюксел, Кралство Белгия, и за
назначаване на Тодор Иванов Чуров за постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към
Организацията на Северноатлантическия
договор, със седалище в Брюксел, Кралство Белгия (№ 131)

За

4

За
4

4
За

20
За

30

За

40

40

За

40

За

За
40
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освобож да ва не на Ма ксим Георг иев
Гайтанджиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Португалската република и за
назначаване на Иван Петров Иванов за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република (№ 161)
освобождаване на Лъчезар Николов Матев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия и за назначаване на
Любомир Недков Кючуков за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (№ 162)
освобождаване на Петър Георгиев Воденски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Кипър и за назначаване на Веселин Иванов Вълчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър (№ 163)
освобождаване на Пламен Любомиров
Бончев от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище
в Хелзинки, Република Финландия, и за
назначаване на Петьо Димитров Петев за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Естония
със седалище в Талин, Република Естония (№ 164)
освобождаване на Драговест Горанов Горанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи,
Република Индия, и за назначаване на
Борислав Кирилов Костов – извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище
в Делхи, Република Индия (№ 196)
освобождаване на Драговест Горанов
Горанов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи, Република
Индия, и за назначаване на Борислав
Кирилов Костов – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Индия и в Демократична
социалистическа република Шри Ланка,
и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Народна
република Бангладеш със седалище в
Делхи, Република Индия (№ 278)
назначаване на Николай Борисов Иванов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата
Катар (№ 293)
освобождаване на Николай Илиев Илиев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Молдова и за назначаване на Геор-
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ги Георгиев Панайотов за извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Молдова (№ 294)
назначаване на Борислав Кирилов Костов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Индия, в Демократична социалистическа република Шри Ланка, в Народна
република Бангладеш, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България във Федерална демократична
република Непал, със седалище в Делхи,
Република Индия (№ 295)
освобождаване на Драговест Горанов
Горанов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България във Федерална демократична
република Непал (№ 301)
освобож даване на Валентин Василев
Божилов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България при Светия Престол и Суверенния Военен Хоспиталиерен Орден на
Свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
и за назначаване на Никола Иванов
Калудов за извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България при
Светия Престол и Суверенния Военен
Хоспиталиерен Орден на Свети Йоан от
Йерусалим, Родос и Малта (№ 302)
назначаване на Красимир Николов Ту
лечки за извънреден и пълномощен посланик на Републ ика България в Републ ика
Косово (№ 313)
освобождаване на Петко Димитров Ганчев
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Бел арус и за назначаване на
Захари Митев Радуков за извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Беларус (№ 314)
освобождаване на Благовест Христов
Сендов от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Япония и за назначаване на
Любомир Милчев Тодоров за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Япония (№ 315)
освобождаване на Веселин Филипов Филев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
във Федерална република Нигерия и
за назначаване на Мирослав Николаев
Комаров за извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България във Федерална републ ика Нигерия (№ 337)
освобож да ва не на Ири на Георг иева
Бокова от длъж ност та извънреден и
пълномощен посланик на Република
България във Френската републ ика, в
Княжество Монако със седалище в Париж
и постоянен представител на Република
България към ЮНЕСКО (№ 369)
назначаване на Радион Василев Попов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство Саудитска Арабия (№ 389)
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освобождаване на Бранимир Младенов
Младенов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република България в Република Турция (№ 392)
освобождаване на Лъчезар Йорданов Петков
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Съединените американски щати (№ 393)
За назначаване и освобож даване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
освобождаване на бригаден генерал Стоян
Станков Генков от длъжността началник на щаба на НАТО „Скопие“ (№ 95)
освобождаване на капитан I ранг Валентин
Любомиров Гагашев от длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ на Генералния щаб на Българската армия и за назначаването му на длъжността началник на щаба на НАТО „Скопие“ (№ 96)
освобождаване на бригаден генерал Румен
Андреев Андреев от длъжността заместник-началник на Военната академия „Г.
С. Раковски“ и от кадрова военна служба
(№ 97)
назначаване на генерал Златан Кирилов
Стойков на длъжността „началник на
отбраната“, считано от 12 май 2009 г. до
29 май 2009 г. (№ 139)
назначаване на генерал Златан Кирилов
Стойков на длъжността „началник на
отбраната“, считано от 30 май 2009 г. до
29 юни 2009 г. (№ 149)
назначаване на Десислава Димитрова Преображенска за член на Комисията за регулиране на съобщенията, считано от 1 юли
2009 г. (№ 180)
прекратяване на правоотношението по изпълнение на военна служба с вицеадмирал
Петър Панчев Петров – главен инспектор
на Министерството на отбраната, и за
освобождаването му от военна служба
считано от 12 юни 2009 г. (№ 193)
освобождаване на генерал Златан Кирилов Стойков от длъжността началник на отбраната, считано от 30 юни
2009 г. (№ 201)
освобождаване на вицеадмирал Емил
Иванов Люцканов от длъжността първи
заместник-началник на Генералния щаб
на Българската армия (№ 202)
освобож даване на генерал-майор Кольо Петков Бъчваров от длъжност та
национален военен представител в Националното военно представителство в
Съюзното командване по операциите на
НАТО в Монс, Белгия (№ 203)
освобождаване на генерал-майор Ангел
Костадинов Златилов от длъж ност та
заместник-командващ Съвместното оперативно командване (№ 204)
освобождаване на контраадмирал Симеон Николов Цеков от длъжността заместник-командващ на Военноморските
сили (№ 205)
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освобож да ва не на бри га ден г енера л
Е л ис ла в Георг иев И ва нов о т д л ъ жността заместник-директор на Служба
„Военна информация“ (№ 206)
освобождаване на генерал-лейтенант Симеон Христов Симеонов от длъжността
командващ на Военновъздушните сили
и за назначаването му на длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военновъздушните сили (№ 207)
освобождаване на генерал-лейтенант Симеон Христов Симеонов от длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военновъзд у шните сили и за назначаването му на длъжността началник
на отбраната (№ 208)
освобождаване на вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев от длъжността
командващ на Военноморск ите сили
и за назначаването му на длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военноморските сили (№ 209)
освобождаване на вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев от длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военноморските сили и за назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната (№ 210)
освобождаване на генерал-майор Атанас Николов Самандов от длъжността
заместник-командващ на Сухопътните
войски и за назначаването му на длъжността командващ на Съвместното оперативно командване (№ 211)
освобождаване на контраадмирал Георги
Ангелов Георгиев от длъжността началник на Щаба на Военноморските сили
и за назначаването му на длъжността
заместник-командващ на Съвместното
оперативно командване (№ 212)
освобождаване на бригаден генерал Васил Кирилов Димитров от длъжността
началник на щаба на НАТО „Тирана“
и за назначаването му на длъжността
началник на щаба на Съвместното оперативно командване (№ 213)
освобож даване на генера л-лейтенант
И ва н К и рев До бр ев о т д л ъ ж но с т т а
командващ на Сухопътните войски и
за назначаването м у на д л ъж ност та
началник на щаба по подготовката на
Сухопътните войски (№ 214)
освобождаване на бригаден генерал Димитър Неделчев Димитров от длъжността
директор на дирекция „Подготовка на
войските и силите“ и за назначаването
м у на длъж ност та първи заместникначалник на щаба по подготовката на
Сухопътните войски (№ 215)
назначаване на полковник Андрей Илиев Боцев на дл ъж ност та замест никначалник на щаба по подготовката на
Сухопътните войски (№ 216)
освобождаване на генерал-майор Константин Веселинов Попов от длъжността
заместник-командващ на Военновъздушните сили и за назначаването му на длъжността началник на щаба по подготовката
на Военновъздушните сили (№ 217)
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назначаване на конт раадмира л Пламен Иванов Манушев на длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военноморските сили (№ 219)
освобож даване на бригаден адмира л
Румен Георгиев Николов от длъжността
командир на Военноморската база – Вар
на, и за назначаването му на длъжността
заместник-началник на щаба по подготовката на Военноморските сили (№ 220)
освобож да ва не на бри га ден г енера л
Бойко Миланов Рабаджийски от длъжността директор на дирекция „Логистика“ – ГЩ, и за назначаването му на
длъжността началник на щаба по осигуряването и поддръжката (№ 221)
о сво б ож да ва не н а по л ковн и к К ру м
Георгиев Александров от длъжността
директор на дирекция „Личен състав“
и за назначаването му на длъжността
заместник-началник на щаба по осигуряването и поддръжката (№ 222)
назначаване на полковник Ва лентин
Петров Буров на длъжността командир
на 5-а механиризана бригада (№ 223)
назначаване на бригаден генерал Кольо
Йорданов Милев на длъжността командир
на 61-ва механиризана бригада (№ 224)
назначаване на бригаден генерал Ангел
Василев Главев на длъжността командир
на 2-ра лекопехотна бригада (№ 225)
назначаване на полковник Пламен Маринов Лилов на длъжността командир на
68-а бригада „Специални сили“ (№ 226)
назначаване на полковник Цанко Иванов С т ой ков на д л ъж нос т та кома ндир на 3-та изтребителна авиационна
база (№ 227)
назначаване на бригаден генерал Ван ьо Хрис т ов С ла веев на д л ъ ж нос т та командир на 1-ва зенитноракетна
бригада (№ 228)
назначаване на бригаден генерал Стефан Христов Пет ров на длъж ност та
командир на 24-та вертолетна авиационна база (№ 229)
назначаване на капитан I ранг Емил Василев Ефтимов на длъжността командир на
Военноморската база – Варна (№ 230)
назначаване на бригаден адмирал Георги Цветанов Мотев на длъжността
командир на Военноморската база –
Бургас (№ 231)
на знача ва не на г енера л-ма йор П ламен Иванов Студенков на длъжността
директор на Служба „Военна информация“ (№ 232)
освобождаване на генерал-майор Володя
Йорданов Цветанов от длъжността началник на щаба на Военновъздушните
сили и за назначаването му на длъжността главен инспектор на Министерството на отбраната (№ 233)
назначаване на полковник Стефан Динчев
Янев на длъжността директор на дирекция „Политика за сигурност и отбрана“
(№ 234)
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назначаване на бригаден генерал Йордан
Тодоров Йорданов на длъжността директор
на дирекция „Операции“ (№ 235)
назначаване на капитан I ранг Димитър
Минев Денев на длъжността директор на
дирекция „Логистика“ (№ 236)
назначаване на капитан I ранг Георги Христов Фи данов на длъж ност та
директор на дирекция „Стратегическо
планиране“ (№ 237)
назначаване на полковник Христо Иванов Тихинов на длъжността директор на
дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (№ 238)
назначаване на генерал-майор Стоян Димитров Тонев на длъжността началник на
Военномедицинската академия (№ 239)
назначаване на генерал-майор Георги
Танев Георгиев за временно изпълняващ длъжността началник на Военна
академия „Г. С. Раковски“ за срок една
година (№ 240)
назначаване на бригаден генерал Цветан
Георгиев Харизанов за временно изпълняващ длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“
за срок една година (№ 241)
назначаване на контраадмирал Николай Иванов Николов на длъж ност та
съветник на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната
сигурност (№ 242)
освобож даване на генера л-лейтенант
Атанас Димитров Запрянов от длъжността представител на началника на
Генералния щаб на Българската армия
във Военния комитет на НАТО и във
Военния комитет на Европейския съюз и
за назначаването му на длъжността представител на началника на отбраната във
Военния комитет на НАТО (№ 243)
освобож даване на генера л-лейтенант
Галимир Стоянов Пехливанов от длъжност та заместник-нача лник на Генералния щаб на Българската армия по
операциите и подготовката, той и командващ Съвместното оперативно коман дване и за назначаването м у на
длъжността представител на началника
на о т бра ната във Во ен н и я ком и т е т
на Европейския съюз (№ 244)
освобождаване на генерал-майор Стефан
Стефанов Василев от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски
и за назначаването му на длъжността
национален военен представител в Националното военно представителство в
Съюзното командване по операциите на
НАТО в Монс, Белгия (№ 245)
назначаване на бригаден генерал Нейко
Ненов Ненов на международна длъжност на ротационен принцип – началник на щаба на Центъра на НАТО за
съвместна подготовка на силите към
Съюзното командване по трансформацията, Бидгошч, Полша (№ 246)
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назначаване на бригаден генерал Динчо
Иванов Карамунчев на длъжността началник щаб на НАТО „Тирана“ (№ 247)
назначаване на бригаден адмирал Валентин Любомиров Гагашев на длъжността началник щаб на НАТО „Скопие“
(№ 248)
освобождаване на бригаден генерал Румен
Георгиев Радев от длъжността командир
на 3-та изтребителна авиационна база и за
назначаването му на длъжността заместник-началник на щаба по подготовката
на Военновъздушните сили (№ 260)
освобож да ва не на бри га ден г енера л
Милко Тодоров Чулев от длъжността
директор на Служба „Военна полиция“
и за назначаването му на длъжността
заместник главен инспектор на Министерството на отбраната (№ 261)
освобождаване на бригаден генерал Детелин Стоянов Мажгуров от длъжността
директор на дирекция „Войсково разузнаване“ в Генералния щаб на Българската
армия и за назначаването му на длъжността заместник-директор на Служба
„Военна информация“ (№ 262)
назначаване на полковник Иван Николаев Мечков на длъжността директор на
Служба „Военна полиция“ (№ 263)
допълнение на Указ № 207 от 1 юли 2009 г.
за освобождаване на генерал-лейтенант
Симеон Христов Симеонов от длъжността
командващ на Военновъздушните сили
и за назначаването му на длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военновъздушните сили (№ 264)
допълнение на Указ № 209 от 1 юли
2009 г. за освобождаване на вицеадмирал
Минко Славов Кавалджиев от длъжността командващ на Военноморските сили
и за назначаването му на длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военноморските сили (№ 265)
прекратяване предсрочно пълномощията
на Петко Гаврилов Сертов като председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (№ 286)
назначаване на Цветлин Йовчев Йовчев за
председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (№ 287)
освобождаване на главен комисар Павлин Георгиев Димитров от длъжността
генерален комисар на Министерството
на вътрешните работи (№ 290)
назначаване на главен комисар Калин
Георгиев Георгиев, директор на Главна
дирек ци я „Кримина лна полици я“ на
М и н ис т ерс т во т о на вът реш н и т е работи, на длъжността генерален комисар на Министерството на вътрешните
работи (№ 291)
освобождаване на Мина Иванова Топузова
от длъжността член на Централната избирателна комисия за местни избори и назначаване на Анна Недялкова Колушева-Манахова за член на Централната избирателна
комисия за местни избори (№ 296)
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освобож да ва не на бри га ден г енера л
Иван Николаев Мечков от длъжността
директор на служба „Военна полиция“
(№ 323)
назначаване на полковн ик Данчо Димитров Дяков на длъжността директор на
служба „Военна полиция“ (№ 324)
назначаване на подполковник Тодор
Николаев Код жейков на длъж ност та
заместник-началник на Националната
служба за охрана при Президента на
Република България (№ 318)
освобождаване на ген ерал-майор Стефан Стефанов Вас илев от длъжността
национален военен представител в Националното военно представителство в
Съюзното командване по операциите на
НАТО в Монс, Белгия (№ 349)
освобождаване на контр аадмирал Георги Ангелов Георгиев от длъжността
заместник-командващ на Съвместното
оперативно командване и назначаването
му на длъжността национален военен
представител в Националното военно
представителство в Съюзното командване
по операциите на НАТО в Монс, Белгия
(№ 350)
назначаване на контр аадмирал Симеон
Николов Цеков на длъжността заместниккомандващ на Съвм естното оперативно
командване (№ 351)
назначаване на Ванюшка Вичева Ангушева за съдия в Конституционния съд на
Република България (№ 373)
освобождаване на бригаден генерал Огнян
Асенов Пачев от длъжността заместникдиректор на Националната разузнавателна
служба и от военна служба (№ 388)
За награж даване с ордени и медали
Гергина Петрова Такова-Мичева с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
(№ 363)
г-н Гюнтер Вебер с орден „Мадарски конник“ втора степен (№ 5)
г-жа Тенкоко Сонода – председател на
японско гражданско сдружение Клуб „София“ и заместник-председател на Японобългарската асоциация за приятелство,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 15)
г-жа Акико Игая – президент на „Кобунша Интернешънъл“, главен директор на
Японо-българската асоциация за приятелство, с орден „Мадарски конник“ първа
степен (№ 16)
г-н Хироясу Кобаяши – президент на Концертна агенция „Мин-он“, с орден „Мадарски конник“ втора степен (№ 17)
Янко Русев Русев с орден „Стара планина“
втора степен (№ 27)
Петър Петров Попангелов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 29)
Негово Превъзходителство г-н Джорджо
Наполитано – президент на Италианската република, с орден „Стара планина“ с
лента (№ 35)

На
77

На
На

77

На
На

78
На

85

На

На

На
85

На
На

85
89

На

97

На
На

1

На

9
На
На
9
На
9
9

На

11
15

17

На
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Петър Иванов Стефанов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен (№ 40)
Румяна Димитрова Нейкова с орден „Стара планина“ първа степен (№ 49)
Свилен Емилов Нейков с орден „Стара планина“ първа степен (№ 50)
Никола Атанасов Корабов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 51)
Негово Превъзходителство г-н Владимир
Воронин – президент на Република Молдова, с орден „Стара планина“ с лента
(№ 52)
Негово Превъзходителство г-н Валдас
Адамкус – президент на Република Литва,
с орден „Стара планина“ с лента (№ 53)
митрополит Иларион Доростолски с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 54)
акад. Матей Драгомиров Матеев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 55)
Хайгашод Азад Агасян с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (№ 56)
Динко Христов Христов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ втора степен (№ 57)
г-н Фам Куок Бао – извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 60)
г-жа Хеба Елмараси – извънреден и пълномощен посланик на Арабска република
Египет, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 62)
Иван Иванов Станчов с орден „Стара планина“ първа степен (№ 79)
Андрей Лазаров Пантев с орден „Стара планина“ първа степен (№ 80)
г-н Яп де Хоп Схефер – генерален секретар на НАТО, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 78)
Александър Томов Лазаров с орден „Стара планина“ първа степен (№ 92)
г-н Фернандо Ариас Гонсалес – извънреден и пълномощен посланик на Кралство
Испания в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 102)
г-н Чихиро Канагава – председател на
Японския съвет за международен обмен
и президент на корпорация „Шинецу кемикъл“, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 119)
Негово Височество брат Матю Фестинг –
Велик Магистър на Суверенния Военен
Хоспиталиерен Орден на Св. Йоан от
Йерусалим, Родос и Малта, с орден „Стара
планина“ с лента (№ 120)
Негово Превъзходителство г-н Жан-Пиер
Мазери – Велик Канцлер на Суверенния
Военен Хоспиталиерен Орден на Св. Йоан
от Йерусалим, Родос и Малта, с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 121)
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20
20
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20

20
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20
20
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39
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г-н Карл-Юрген Вилберт – почетен консул
на Република България във федералната
провинция Райнланд-Пфалц, Федерална република Германия, с орден „Мадарски конник“ първа степен (№ 122)
г-н Вячеслав Мадан – извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова
в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 133)
г-н Михаил Рошиану – извънреден и
пълномощен посланик на Румъния в Република България, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 134)
Костадин Лазаров Динчев с орден „Стара
планина“ втора степен (№ 140)
Велислава Иванова Дърева с орден „Св.
св. К ирил и Методий“ първа степен
(№ 141)
г-н Михайло Пантич с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (№ 165)
Анелия Любомирова Шуманова с орден
„Св. св. К ирил и Методий“ ог ърлие
(№ 170)
архитект Иван Антонов Попов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 171)
архитект Георги Владимиров Стоилов
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 172)
Йордан Алексиев Йорданов с орден „Св.
св. К ирил и Методий“ първа степен
(№ 173)
Иво Стайков Русев с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ огърлие (№ 174)
Маргарита Тодорова Деянова-Ваклинова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 175)
Иван Асенов Андонов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 176)
Слава Димитрова Рачева с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 177)
Енчо Иванов Халачев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 178)
Саша Георгиева Филипова с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие (№ 179)
г-н Данило Вучетич – извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия в
Република България, с орден „Стара планина“ първа степен (№ 169)
г-н Михаел Ернст Антон Гайер – извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в Република
България, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 181)
п роф. А лексан д ър Асенов Д жеров с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 182)
Калоян Стефанов Махлянов (Котоошу)
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 183)
член-кореспондент Александър Димов
Янков с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 184)
Стамен Делков Стаменов с орден „За
г р а ж д а н с к а з а с л у г а“ п ъ р в а с т е п е н
(№ 194)

На
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Негово Кралско Височество принц АлУалид Бин Талал Бин Абдулазис А л
Сауд с орден „Мадарски конник“ първа
степен (№ 195)
г енера л Злат а н К и ри лов С т ой ков с
орден „Стара планина“ първа степен
с мечове (№ 200)
г-н Вилем Ван Ее – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 249)
генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов с орден „За военна заслуга“ първа
степен (№ 252)
ви це а д м и ра л Ем и л И ва нов Л юц к анов с орден „За военна заслуга“ първа
степен (№ 253)
Георги Николов Мърков с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 250)
академик Ангел Симеонов Ангелов с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 251)
проф. д-р инж. Иван Маринов Иванов
с орден „Св. св. К и ри л и Методий“
огърлие (№ 254)
проф. д-р инж. Иван Николов Патоков
с орден „Св. св. К и ри л и Методий“
огърлие (№ 255)
проф. д.т.н. инж. Марин Пенчев Славов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 256)
инж. Георги Иванов Куков с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 257)
г-жа Нанси Макълдауни – извънреден и
пълномощен посланик на Съединените
американски щати в Република България, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 218)
Димитър Йорданов Димитров с орден „Стара планина“ първа степен (№ 270)
Владимир Ветов Геневски с орден „Св.
св. К ирил и Методий“ първа с т епен
(№ 271)
Даниела Радкова-Александрова с медал
„За заслуга“ (№ 272)
Люд м и ла Ра д кова-Тра й кова с меда л
„За заслуга“ (№ 273)
г-н Кауко Ямсен – извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия
в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 292)
г-н Франц-Херман Брюнер – генерален
директор на Европейската служба за борба
с измамите (ОЛАФ), с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 303)
проф. Ник Тиц с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен (№ 325)
проф. Андреас Шварц с орден „Мадарски
конник“ втора степен (№ 326)
г-н Си лвио Берл ускони – минист ърпредсед ател на Италианската република, с орден „Стара планина“ с лента
(№ 327)
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г-н Лорънс Гонзи – министър-председател на Република Малта, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 334)
85
г-н Тонио Борг – заместник министърпредседател и министър на външните работи на Република Малта, с орден „Стара
планина“ втора степен (№ 335)
85
г-н Джон Дали – министър на соц иалната
политика на Република Малта, с орден „Стара планина“ втора степен (№ 336)
85
Негово Превъзходителство г-н Джордж Абела – президент на Република Малта, с орден
„Стара планина“ с лента (№ 352)
85
г-жа Маргарет Абела – съпруга на президента на Република Малта, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 353)
85
Негово Превъзходителство г-н Винсент
Де Гаетано – председател на Върховния
съд на Република Малта, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 354)
85
Нег ово Превъ зход и т елс т во г-н Лу ис
Галеа – председател на Парламента на
Република Малта, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 355)
85
Георг и Костадинов Лечев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен (№ 370) 90
г-н Бад амдорж Батхишиг – извънреден и
пълномощен посланик на Монголия в Репуб
лика България, с орден „Стара планина“
първа степен (№ 374)
92
г-н Шигетаро Асано – вицепрезидент на
„Мейджи холдинг“, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 375)
94
Борис Георгиев Николов (Моката) с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 390)
97
д-р Клаус Фабиян – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия
в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 394)
100
За удостояване офицери с висши военни
звания
капитан I ранг Валентин Любомиров
Гагашев с висше военно звание „бригаден
адмирал“ (№ 96)
32
генерал-лейтенант Симеон Христов Симеонов с висше офицерско звание „генерал“
(№ 208)
52
генерал-майор Атанас Николов Самандов
с висше офицерско звание „генера ллейтенант“ (№ 211)
52
бригаден генерал Димитър Неделчев Димитров с висше офицерско звание „генералмайор“ (№ 215)
52
полковник Андрей Илиев Боцев с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 216)
52
б р и г а д е н а д м и р а л Р у м е н Ге о р г и е в
Ни колов с висше офи церско зва н ие
„комодор“ (№ 220)
52
бригаден генерал Бойко Миланов Рабаджийски с висше офицерско звание
„генерал-майор“ (№ 221)
52
полковник Крум Георгиев Александров
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 222)
52
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На

по л ковн и к Ва лен т и н Пе т р ов Бу р ов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 223)
На пол ковн и к П ла мен Мари нов Л и лов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 226)
На п о л ко в н и к Ц а н ко И в а н о в с в и с ш е
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 227)
На капитан I ранг Емил Василев Ефтимов
с висше офицерско звание „комодор“
(№ 230)
На бригаден адмирал Георги Цветанов Мотев с висше офицерско звание „комодор“
(№ 231)
На полковник Стефан Динчев Янев с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 234)
На капитан I ранг Димитър Минев Денев
с висше офицерско звание „комодор“
(№ 236)
На капитан I ранг Георги Христов Фиданов
с висше офицерско звание „комодор“
(№ 237)
На полковник Христо Иванов Тихинов с висше офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 238)
На бригаден адмирал Валентин Любомиров Гагашев с висше офицерско звание
„комодор“ (№ 248)
На полковник Иван Николов Мечков с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 263)
Е. За утвърждаване на граници и центрове
за административно-териториални единици
На нови граници на община Ветово, област
Русе, и община Русе, област Русе (№ 348)
Ж. Други
За назначаване на Централна избирателна
комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. (№ 83)
За определяне месечно възнаграждение на
членовете на Централната избирателна
комисия за периода от назначаването є до
40 дни след датата на изборите за членове
на Европейския парламент от Република
България (№ 84)
За утвърждаване образци на изборни книжа
за произвеждане на избори за избиране
на членове на Европейския парламент
от Република България на 7 юни 2009 г.
(№ 90)
За връщане за ново обсъждане в Народно т о събрание Закона за изменение
и допълнение на Закона за избиране
на народни представители и мотивите
към указа (№ 93)
За назначаване на Централна избирателна
комисия за произвеждане на избори за
народни представители на 5 юли 2009 г.
(№ 111)
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52
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52

52

52

52

52

56

85

25

25

27

29

33
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определяне на месечно възнаграждение
на членовете на Централната избирателна
комисия за периода на изборите за Четиридесет и първо Народно събрание (№ 112)
определяне номерацията, наименованията
и границите на избирателните райони за
произвеждане на избори за народни представители на 5 юли 2009 г. (№ 113)
утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на избори за народни
представители на 5 юли 2009 г. (№ 114)
утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи
висши офицерски звания (№ 168)
свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и първо Народно събрание на 14 юли 2009 г. в 10 ч. (№ 258)
възлагане на Бойко Методиев Борисов
да състави правителство (№ 266)
предлагане на XLI Народно събрание
да избере Бойко Методиев Борисов за
м и н ис т ър -п редседат ел на Реп у бл и ка
България (№ 274)
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
321 За изменение и допълнение на Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, приета
с Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2000 г.
322 За определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България
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1

БРОЙ 103

323 За определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на вътрешните работи
324 За изменение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска
помощ, приета с Постановление № 119 на
Министерския съвет от 2006 г.
325 За изменение и допълнение на Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г.
за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2008 г.
326 За одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2008 г.
327 За изменение на Постановление № 261 на
Министерския съвет от 2008 г. за допълнителни бюджетни кредити за 2008 г.
328 За изменение и допълнение на Прави л н и ка за п ри ла га не на За кона за
Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на
Министерския съвет от 2006 г.
329 За разрешаване на бюджетни кредити
за сметка на държавни инвестиционни
заеми
330 За изменение и допълнение на Постановление № 140 на Министерския съвет от
1992 г. за преструктуриране на рудодобива
и поетапно закриване на неефективни
производствени мощности
331 За приемане на Наредба за секретните
патенти
332 За приемане на Наредба за условията и реда
за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно
и неговите функции
333 За изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти
за растителна защита, приета с Постановление № 322 на Министерския съвет от
2006 г.
334 За изменение на Постановление № 261 на
Министерския съвет от 2008 г. за допълнителни бюджетни кредити за 2008 г.
335 За изменение и допълнение на Единния
класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2004 г.
336 За приемане на Наредба за установяване
на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)
№ 842/2006 относно някои флуорирани
парникови газове
337 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
338 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Национална агенция
„Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет
от 2008 г.
339 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
340 За изменение на Постановление № 179
на Министерския съвет от 2008 г. за предоставяне на целеви средства по бюджета
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на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. за
осигуряване финансирането на общински
проекти
341 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на земеделието и храните, приет с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2006 г.
342 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
343 За реда за продължаване на дейността на
взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
344 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“,
приет с Постановление № 1 на Министерския съвет от 2001 г.
345 За изменение и допълнение на Наредбата
за изискванията за пускане на пазара на
батерии и акумулатори и за третиране и
транспортиране на отпадъци от батерии и
акумулатори
346 За приемане на Устройствен правилник на
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
347 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
348 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на околната среда и
водите, приета с Постановление № 253
на Министерския съвет от 2004 г.
Поправка
349 За приемане на Наредба за условията и реда
за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони
1
За определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
2
За изменение и допълнение на Постановление № 175 на Министерския съвет от
2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
3
За приемане на Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите
от индивидуални средства за защита
4
За изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет от
2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала
5
За определяне нов размер на социалната
пенсия за старост
6
За определяне на нов месечен размер на
гарантирания минимален доход
7
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
8
За допълнение на Постановление № 121
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, и по Програма ФАР на
Европейския съюз
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За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, приет
с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г.
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета
За разходване на средствата от резерва
за непредвидени и неотложни разходи
в част та за допълнителни фиска лни
мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.3 от Закона
за д ържавни я бюд жет на Реп ублика
България за 2009 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение на Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
За изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за държавните
помощи, приет с Постановление № 61 на
Министерския съвет от 2007 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За приемане на Наредба за специфичните
изисквания за управление на минните отпадъци
За приемане на Наредба за издаване на
сертификати за произход на електрическа
енергия, произведена от възобновяеми
енергийни източници
За изменение и допълнение на Наредбата
за формата, съдържанието, условията
и реда за издаване на сертификати за
произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни
източници и/или по комбиниран начин,
приета с Постановление № 110 на Министерския съвет от 2007 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За определяне на минималните изкупни
цени на тютюн – реколта 2009 г.
За изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, приет
с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1992 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 1999 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани
на работа в чужбина, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от
2000 г.
За създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция“
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За изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните
обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет
от 2002 г.
За изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2009 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от
2006 г.
За изменение на Постановление № 204 на
Министерския съвет от 1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра на културата и за преобразуване и закриване на
държавни културни институти
За създаване на Българо-германски център за професионално обучение – Царево
За предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции
от държавата във връзка с увеличението
на капитала на търговско дружество
За приемане на Устройствен правилник на
Агенцията по енергийна ефективност
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата
за граничните контролно-пропускателни
пунктове, приета с Постановление № 104
на Министерския съвет от 2002 г.
За издигане на българска кандидатура за
поста Генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор
(НАТО) и за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния
бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на външните работи за координиране на кампанията за подкрепа сред
държавите – членки на НАТО, в полза на
българската кандидатура
За изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 2001 г.
За допълнение на Постановление № 175
на Министерския съвет от 2007 г. за
заплатите в бюджетните организации и
дейности
За изменение и допълнение на Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, приета
с Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2000 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007
г. за определяне на реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз
За приемане на Наредба за дейността на
заложните къщи
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За приемане на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, Наредба
за реда за използване на документите от
Националния архивен фонд и Наредба за
условията и реда за водене на Регистър на
Националния архивен фонд
За изменение и допълнение на Наредбата
за провеждане на конкурсите за държавни
служители, приета с Постановление № 8
на Министерския съвет от 2004 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и
служители, за които е установено непълно
работно време, в икономическите сектори „Индустрия“ и „Услуги“
За закриване на Медицинския колеж – Благоевград, в структурата на Медицинския
университет – София
За заплатите в бюджетните организации и
дейности
За преобразуване на Научно-приложния
институт по пожарна безопасност и защита на населението в Научно-приложен
институт по пожарна безопасност и спасяване
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
здравеопазването, приет с Постановление
№ 43 на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2007
г. за определяне на детайлни правила за
допустимост на разходите по Оперативна
програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и критериите за
включване, промени и/или изключване
на лекарствени продукти от Позитивния
лекарствен списък и условията и реда за
работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък, приета с Постановление
№ 311 на Министерския съвет от 2007 г.
За предоставяне на финансови средства
като хуманитарна помощ за пострадалото
от военните действия население в Ивицата Газа
За изменение на Постановление № 27 на
Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2009 г.
За извършване на разходи от Държавен
фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност
по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
За заплатите на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
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и на държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение по
Закона за Министерството на вътрешните
работи
За изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване
на инвестициите, приет с Постановление
№ 221 на Министерския съвет от 2007 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 182 на Министерския съвет от
2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
За предоставяне на средства от централния
бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията
и координацията на участието на Република България като страна – партньор
на международното изложение „WASSER
BERLIN 2009“, Берлин, Федерална република Германия
За целево предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на
Висшия съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната парично-предметна лотария, приет с Постановление № 26 на Министерския съвет от
2000 г.
За приемане на Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
финансите, приет с Постановление № 95 на
Министерския съвет от 2003 г.
За закриване на Държавно-обществената
консултативна комисия по обредните
дейности
За изменение и допълнение 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.
За предоставяне на средства от централния
бюджет за финансиране на дейностите
по подготовката, организацията и провеждането на Европейската филателна
изложба „България 2009“
За предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на прояви по
Програмата за провеждане на Годината
на България в Русия през 2009 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения,
приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2006 г.
За приемане на Методика за определяне
размера на минималната наемна цена при
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отдаване под наем на морските плажове
по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
За предоставяне на средства от централния
бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната
За изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243
на Министерския съвет от 1998 г.
За приемане на Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2006 г.
За одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
здравеопазването, приет с Постановление
№ 43 на Министерския съвет от 2006 г.
За плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по договори с крайни бенефициенти
по Програма САПАРД
За приемане на Наредба за провеждане
на конкурси в устройственото планиране
и инвестиционното проектиране
За утвърждаване списък на договорите,
сключени по чл. 1 от Постановление №
243 на Министерския съвет от 2008 г. за
предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2008 г. за плащания по
проекти по Финансово споразумение за
Национална програма ФАР 2005 (Част
I) BG 2005/017-353, Финансово споразумение за Национална програма ФАР
2006 (Част I) BG 2006/018-164, Финансово
споразумение за Национална програма
ФАР 2006 (Част II) BG 2006/018-343, Финансово споразумение BG 2006/018-387
Програма ФАР – ТГС България и Гърция,
Финансово споразумение BG 2006/018386 Програма ФАР – ТГС България и
Румъния, Финансово споразумение BG
2006/018-389 Програма ФАР – Добросъседство България и Македония, Финансово споразумение BG 2006/018-388
Програма ФАР – Добросъседство България и Сърбия и Черна гора, Финансово
споразумение BG 2006/018-385 Програма
ФАР – ТГС България и Турция и Преходния финансов инструмент и за даване
на съгласие ръководителите на Програма
ФАР в Министерството на финансите и в
Министерството на регионалното развитие и благоустройството да сключват договори по тях, както и реда за плащане на
средствата по тях
За предоставяне на средства от централния
бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на външните работи за финансиране по линия на българската помощ
за развитие на проекти в Република Македония
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За предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за
2009 г. по бюджета на Министерството на
държавната администрация и административната реформа за изпълнение на мерки
от Плана за действие по Националната
програма за реформи на Република България (2008 – 2010 г.)
За приемане на Наредба за методиките
за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на
тези цели като индивидуални цели за
енергийни спестявания между лицата
по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки
по енергийна ефективност, методиките
за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания и за
одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират от Агенцията по енергийна
ефективност за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл.
51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
За приемане на Тарифа за таксите, които
се събират от Държавна агенция „Национална сигурност“ по Закона за електронните съобщения
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За предоставяне на средства от централния
бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията
и координацията на българското национално участие в световното изложение
ЕКСПО 2010 в Шанхай, Китай
За изменение и допълнение на Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
За приемане на Списък на средищните
училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на
средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
За финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република
България в НАТО през 2009 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за регистриране и
заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на
дневниците, съдържанието и формата на
декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните
лица и дейността им, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от
2004 г.
За предоставяне на средства от републиканския бюджет за формиране на капитала на еднолично търговско дружество с
държавно участие в капитала
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
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За заемообразно осигуряване на средства
за плащания по договори по Програма
ФАР, управлявани от изпълнителните
агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
90 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
91 За изменение на Постановление № 204 на
Министерския съвет от 1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра на културата и за преобразуване и закриване на
държавни културни институти
92 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“
към минист ъра на финансите, приет
с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г.
93 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.
94 За финансово осигуряване изпълнението
на мероприятията по преодоляване на кризата в сметосъбирането и отстраняване на
екологични щети на територията на Столичната община
95 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
96 За приемане на Наредба за осъществяване
на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани
напълно или частично със средства от
европейските фондове
97 За прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за
финансово осигуряване на подготовката и
провеждането на Срещата на върха „Природен газ за Европа: сигурност и партньорство“, София, 24 – 25 април 2009 г.
98 За осигуряване на допълнителни средства за изплащане на парични премии за
произведения и изкупен тютюн сортови
групи „Басми“, „Каба Кулак“ и „Бърлей“ –
реколта 2008 г.
99 За предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2009 г. за финансово осигуряване на обявения международен конкурс за изработване
на устройствена концепция и подробен
устройствен план за изграждане на многофункционален комплекс – вторичен
столичен център в София – бул. Цариградско шосе – 6-и километър
100 За изменение и допълнение на Тарифа
№ 3 за таксите, които се събират за
консулско обслужване в системата на
Министерството на външните работи по
Закона за държавните такси, приета с Постановление № 333 на Министерския съвет от 2007 г.
101 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
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102 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
103 За изменение на Устройствения правилник
на областните администрации, приет с
Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2000 г.
104 За приемане на тарифа, по която партиите,
коалициите на политическите партии и
инициативните комитети заплащат диспутите, клиповете и предизборните хроники,
излъчени по Българската национална
телевизия, Българското национално радио
и техните регионални центрове
105 За утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите
за членове на Европейския парламент от
Република България на 7 юни 2009 г.
106 За откриване на Стопански факултет в
структурата на Университета по хранителни технологии със седалище Пловдив
107 За предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2009 г. за финансово осигуряване на
задължението за допълнителна авансова
такса на Република България като ответник по Арбитражно дело № 15212/FM по
описа на Международния арбитражен съд
при Международната търговска камара –
Париж
108 За изменение и допълнение на Наредбата
за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за
кърмачета и преходните храни, приета с
Постановление № 312 на Министерския
съвет от 2007 г.
109 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
110 За приемане на Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на стоки,
които съдържат диметилфумарат
111 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за контрол
над взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпасите, приет с Постановление № 169 на Министерския
съвет от 1999 г.
112 За създаване на Национален съвет по
въпросите на социалното включване към
Министерския съвет
113 За изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от
2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности
114 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.
115 За приемане на Наредба за условията
и реда за финансово подпомагане на
общини с обективен структурен дефицит
през 2009 г.
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116 За изменение на нормативни актове на Министерския съвет
117 За утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши
училища за учебната 2009 – 2010 г.
118 За подготовката, координацията и финансирането на 12-ата среща на Съвещателния борд на Генералния секретар на ООН
по водоснабдяването и санитацията и на
паралелната министерска конференция на
страните от региона на Черно море, които
ще се проведат от 25 до 29 май в София
119 За откриване на факултет „Обществено
здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ със
седалище в Благоевград
120 За преобразуване на Транспортния колеж
в структурата на Висшето транспортно
училище „Тодор Каблешков“ във факултет
„Техника и строителни технологии в транспорта“
121 За преминаване на Института по розата и
етеричномаслените култури – Казанлък,
и Института по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, област Пловдив, към
Селскостопанската академия
122 За предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на земеделието и храните
123 За изискванията за институционална идентичност на администрациите
124 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
125 За изменение на Устройствения правилник
на Държавната агенция за бежанците при
Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от
2008 г.
126 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
127 За изменение и допълнение на Постановление № 84 на Министерския съвет от
2007 г. за определяне на реда за управление
и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци
и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
128 За определяне нов размер на социалната
пенсия за старост
129 За определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище,
за покриване на част от разходите в началото на учебната 2009 – 2010 г.
130 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и критериите за
включване, промени и/или изключване
на лекарствени продукти от Позитивния
лекарствен списък и условията и реда за
работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък, приета с Постановление
№ 311 на Министерския съвет от 2007 г.
131 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
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132 За изменение и допълнение на Постанов
ление № 476 на Министерския съвет от
1997 г. за използване на изображението на
герба на Република България
133 За изменение на Постановление № 9 на
Министерския съвет от 2007 г. за създаване
на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната
готовност на страната
134 За допълнение на нормативни актове на
Министерския съвет
135 За изменение и допълнение на Наредбата
за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, приета с Постановление
№ 88 на Министерския съвет от 2006 г.
136 За изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет, приет с Постановление № 106 на
Министерския съвет от 2007 г.
137 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“, приет с
Постановление № 83 на Министерския
съвет от 2008 г.
138 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
извънредните ситуации, приет с Постановление № 137 на Министерския съвет от
2006 г.
139 За изменение на Постановление № 54 на
Министерския съвет от 2008 г. за приемане
на Актуализиран план за организационно
изграждане и модернизация на въоръжените сили на основата на Плана за организационно изграждане и модернизация
на въоръжените сили до 2015 г., приет с
Постановление № 301 на Министерския
съвет от 2004 г.
140 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на отбраната
141 За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
142 За утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за
народни представители на 5 юли 2009 г.
143 За одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2009 г.
за финансово подпомагане на законните
наследници на починалите и на пострадалите при катастрофата край Ямбол на
28 май 2009 г.
144 За предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на
последния етап от изградените елементи
на публичната пътна и ВиК техническа
инфраструктура в Столичната община,
район „Младост“ и район „Витоша“
145 За откриване на факултет „Обществено
здраве“ в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“
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146 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет
от 2005 г.
147 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
148 За изменение и допълнение на Постановление № 323 на Министерския съвет от
2008 г. за определяне на първостепенния
и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи
149 За разпределение на средствата по т. 24 от
приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
150 За осигуряване изпълнението на благотворителен план за разпределение на храни от
интервенционните запаси на Общността
за социално слаби лица от Българския
Червен кръст
151 За преобразуване на Колежа по минно
дело – Кърджали, във Филиал – Кърджали, в структурата на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ –
София
152 За закриване на факултет „Сигурност“ в
структурата на Академията на Министерството на вътрешните работи – София
153 За определяне на състава и задачите на специализираните формирования на Министерството на вътрешните работи, включени във военновременния състав на Въоръжените сили на Република България
154 За приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната
Поправка
155 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
156 За ограничаване на нелихвени разходи за
2009 г. в бюджетните предприятия
157 За определяне на условията и реда за
прихващане при установени случаи на
недължимо платени и надплатени суми,
неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на
бюджетните и държавните предприятия,
пол у чени от предприсъединителните
финансови инструменти, фондовете на
Европейския съюз, от национално съфинансиране или авансово финансиране,
както и за определяне на мерки за своевременното им докладване
158 За изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират в системата на
Държавната агенция по горите по Закона
за горите, приета с Постановление № 202
на Министерския съвет от 2008 г.
159 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническата инспек ци я към Министерството на земеделието и горите
по Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника,
одобрена с Пос та новлен ие № 21 на
Министерския съвет от 1999 г.
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160 За приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство
161 За предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране
изграждането на общинска техническа
инфраст ру к т у ра – магист ра лен водопровод до к.к. „Камчия“, с. Близнаци,
община Аврен
162 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета
163 За предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на елементи на
общинска, пътна и ВиК инфраструкт у ра за Производствена зона в Костинброд, община Костинброд
164 За приемане на Наредба за формата,
съдържанието, реда и сроковете за представяне на информаци я от органите
за инспектиране на труда
165 За оси г у ря ва не на с редс т ва по бю д жета на Министерството на т ранспорта за 2009 г. за сметка на предвиден и т е по цен т ра л н и я бюд же т д ър жавни инвестиционни заеми
166 За изменение и допълнение на Постановление № 156 на Министерския съвет от 2009 г.
за ограничаване на нелихвени разходи
за 2009 г. в бюджетните предприятия
167 За предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от
държавата във връзка с увеличението на
капитала на търговско дружество
168 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
169 За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителната агенция по лекарствата
170 За изменение на Постановление № 72
на Министерския съвет от 2009 г. за
одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
171 За изменение и допълнение на Правилника
за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на
детето, приет с Постановление № 349 на
Министерския съвет от 2006 г.
172 За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за държавния протокол
173 За осигуряване на средства от централния бюджет за 2009 г. за издръжка на
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
174 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето, приет с Постановление № 153
на Министерския съвет от 2003 г.
175 За определ яне на п ървостепенни я и
второстепенните разпоредители с бюд же т н и к р ед и т и в М и н ис т е р с т в о т о
на отбраната
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176 За приемане на Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от
жилищния фонд на Министерството на
отбраната
177 За осигуряване на средства от централния
бюджет за 2009 г. за поемане на разходи,
свързани със защитата на българската
държава пред втората инстанция по дело
№ 25 О 206/07 от 3 ноември 2008 г. на Съда
на Федерална провинция Берлин
178 За одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират по Закона за признаване на
професионални квалификации
179 За приемане на Наредба за дейността
по организирането и осъществяването
на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната
кореспонденция, обменяна по електронни
комуникационни канали между организационните единици в Република България
и задграничните є представителства
180 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 60
на Министерския съвет от 2008 г.
Поправка
181 За определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност
182 За изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от
2009 г. за утвърждаване списък на договорите, сключени по чл. 1 от Постановление
№ 243 на Министерския съвет от 2008 г.
за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2008 г. за плащания
по проекти по Финансово споразумение
за Национална програма ФАР 2005 (Част
I) BG 2005/017-353, Финансово споразумение за Национална програма ФАР 2006
(Част I) BG 2006/018-164, Финансово
споразумение за Национална програма
ФАР 2006 (Част II) BG 2006/018-343, Финансово споразумение BG 2006/018-387
Програма ФАР-ТГС България и Гърция,
Финансово споразумение BG 2006/018-386
Програма ФАР-ТГС България и Румъния,
Финансово споразумение BG 2006/018-389
Програма ФАР-Добросъседство България
и Македония, Финансово споразумение
BG 2006/018-388 Програма ФАР-Добросъседство България и Сърбия и Черна гора,
Финансово споразумение BG 2006/018-385
Програма ФАР-ТГС България и Турция
и Преходния финансов инструмент и за
даване на съгласие ръководителите на
Програма ФАР в Министерството на
финансите и в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да
сключват договори по тях, както и реда
за плащане на средствата по тях
183 За изменение на Постановление № 54
на Министерския съвет от 2008 г. за
приемане на Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация
на въоръжените сили на основата на
Плана за организационно изграждане и
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модернизация на въоръжените сили до
2015 г., приет с Постановление № 301 на
Министерския съвет от 2004 г.
184 За изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ,
приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.
185 За приемане на Правилник за структурата
и организацията на дейността на служба „Военна полиция“ и Класификатор
на длъжностите на военнослужещите
от служба „Военна полиция“
186 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на труда и социалната политика, приет с Постановление № 80 на Министерския съвет от 2007 г.
187 За приемане на Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания,
извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия
на площи с увредени почви
188 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.
189 За финансово подпомагане на общини те за ком пенси ра не на п ъ л но и л и
частично на разходите по обслужване
на дълга към „Фонд за органите на
местното самоуправление в България –
ФЛАГ“ – ЕАД
190 За назначаване на комисия за у реждане на правоотношенията във връзка
със закриването на Министерството на
извънредните ситуации
191 За оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджетите за 2009 г.
192 За създаване на Съвет за административната реформа
193 За изменение на Постановление № 46
на Министерския съвет от 2009 г. за
заплатите в бюджетните организации
и дейности
194 За уреждане на правоотношенията във
връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и
административната реформа
195 За закриване на Държавната агенция за
младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
физическото възпитание и спорта
Поправка
196 За допълнителни мерки за ограничаване
на нелихвените разходи и трансферите по
републиканския бюджет за 2009 г.
197 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
198 За изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на
паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигу ряване,
приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
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199 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.
200 За изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
201 За изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 1999 г.
202 За създаване на механизъм за координация
на управлението на средствата от Европейския съюз
203 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета
на Министерството на правосъдието за
2009 г.
204 За приемане на критерии и ред за оценяване на въведените системи на делегирани
бюджети за 2009 г.
205 За определяне на органите за управление, сертифициране и одит на средствата
по Европейския фонд за връщане и за
утвърждаване на Многогодишна програма по Европейския фонд за връщане
за периода от 2008 до 2013 г.
206 За изменение и допълнение на Прави л н и ка за п ри ла га не на За кона за
Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
207 За изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от
2007 г. за условията и реда за определяне
на изпълнител от страна на бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова
помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз
208 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за непредвидени и неотложни разходи, свързани с ликвидиране на
последиците от интензивните валежи на
7 август 2009 г. на територията на община
Добрич
209 За осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните
съоръжения за предварително третиране
на битовите отпадъци и за закриването на
общински депа за битови отпадъци
210 За изменение на Устройствения правилник
на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г.
211 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Пост ановление № 140 на
Министерския съвет от 2009 г.
212 За изменение на Постановление № 85
на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите
на Европейския съюз
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213 За закриване на филиал „Икономика и
управление“ – Хасково, в структурата на
Университета за национално и световно
стопанство – София
214 За определяне на условията и реда за
назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически
секретариати и в Информационните звена
по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България
участва, за периода 2007 – 2013 г.
215 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
216 За създаване на Център „Фонд за трансплантация“
217 За допълнение на Постановл ение № 194
на Министерския съвет от 2009 г. за
у реж да не на п ра воо т ношен и я та във
връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и
административната реформа
218 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен
тотализатор, приет с Постановление № 163
на Министерския съвет от 2000 г.
219 За предоставяне на средства от централния
бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването за финансиране по линия на българската помощ
за развитие на Република Македония
220 За финансово подпомагане на законните наследници на починалите лица
при инцидента в Охридс кото езеро на
5 септември 2009 г.
221 За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Програмата
за трансгранично сътр удничество между
България и Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ
за програмния период 2007 – 2013 г.
222 За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Програмата
за трансг ранично сътрудничество между
Република България и Бивша Югославска
република Македония по Инструм ента
за предприсъединителна помощ за програмния период 2007 – 2013 г.
223 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
224 За изменение на Пост ановление № 71 на
Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО
225 За отменяне на Постановление № 299 на
Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество
226 За приемане на Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена
издръжка
227 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за контрол
над взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеп рипасите, приет с Постановление № 169 на Министерския
съвет от 1999 г.
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228 За създаване на Съвет за икономическа
политика
229 За приемане на Устройствен правилник
на Министерския съвет и на неговата
администрация
230 За назначаване на допълнителен персонал
за нуждите и в срока на прилагане на
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. със средства
от техническата помощ на програмата
231 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
232 За закриване на Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
„Елек т ронни съобщ и т ел ни м реж и и
информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и приемане
на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“
233 За изменение и допълнение на Наредбата за
критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета с Постановление № 256
на Министерския съвет от 2003 г.
234 За изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет
по въпросите на социалното включване
към Министерския съвет, приет с Постановление № 112 на Министерския
съвет от 2009 г.
235 За приемане на Наредба за водене на електронен регистър на електронните адреси
на юридическите лица, които не желаят
да пол у ча ват непоиск а н и т ърг овск и
съобщения
236 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация, приет с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2006 г.
237 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2003 г.
238 За приемане на Наредба за условията и
реда за издаване на комплексни разрешителни
Поправка
239 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на културата
240 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 60
на Министерския съвет от 2008 г.
241 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 1 на
Министерския съвет от 2001 г.
242 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
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243 За изменение и допълнение на Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009 г.
за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2009 г.
244 За изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 1999 г.
245 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигур ителния стаж,
приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
246 За преобразуване на Държавната агенция
по горите към Мин истерския съвет в Изпълнителна агенция по горите към министър а на земеделието и храните
247 За внасяне на допълнителни средства
в републиканския бюджет за 2009 г. от
търговски дружества с държавно участие
в капитала
248 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
в изпълнение на Резолюци я 1803 на
Съвета за сигурност на ООН от 3 март
2008 г., Обща позиция 479 на Съвета на
Европейския съюз от 23 юни 2008 г. и
Обща позиция 652 на Съвета на Европейския съюз от 7 август 2008 г. относно Ислямска република Иран
249 За приемане на Устройствен правилник
на Минис т ерс т во т о на фи на нси т е и
Устройствен правилник на Агенцията
за икономически анализи и прогнози
към министъра на финансите
250 За осигуряване на допълнителна субсидия
на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за 2009 г.
251 За определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси
1 и 2 по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси 2007 – 2013“
252 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството
на труда и социалната политика, приет
с Постановление № 80 на Министерския съвет от 2007 г.
253 За изменение и допълнен ие на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г.
за приемане на Списък на средищните
училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка
на средищните училища и за приемане
на финансови правила за разходване на
средствата за допълнително финансиране
за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища
254 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
255 За приемане на Устройствен правилник
на Държавен фонд „Земеделие“
256 За приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
257 За определяне размера на линията на
бедност за страната за 2010 г.
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258 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни
запаси“, приет с Пост ановление № 13 на
Министерския съвет от 2004 г.
259 За оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с бенефициент
Агенция „Пътна инфраструктура“ и за
целево п редоставяне на средст ва по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за финансирането им
260 За приемане на Правилник за структурата,
организацията и реда за използване на
Националната гвардейска част
261 За изменение на Устройствения правилник
на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 1 на Министерския съвет
от 2001 г.
262 За приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие
на престъпността
263 За осигуряване на допълнителна субсидия
на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за 2009 г.
264 За изменение на нормативни актове
на Министерския съвет
265 За приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието
и х ра н и т е и с ъ зда ва не на облас т н и
дирекции „Земеделие“
266 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на труда и социалната
политика
267 За изменение на Постановл ение № 91
на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и
организациите, спрямо които Република
България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките
на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на
Съвета за сигурност на ООН и решения
на Европейския съюз и на Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа
в изпълнение на Обща позиция 2008/944/
ОВППС на Съвета на Европейския съюз
от 8 декември 2008 г., определяща общи
правила за режим на контрол върху износа
на военни технологии и оборудване
268 За приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Поправка
269 За закриване на Техническия колеж „Джон
Атанасов“ – Пловдив, в структурата на
Техническия университет – София
270 За изменение и доп ълнение на Наредбата
за условията и реда за събиране на таксите
за ползване на пътната инфрас труктура,
за изминато разстояние, за ползване на
отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на
републиканските пътища или на части
от тях, приета с Постановление № 160 на
Министерския съвет от 2008 г.
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271 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
272 За отменяне на Постановл ение № 18 на
Министерския съвет от 2007 г. за създаване
на Държавно-обществена консултативна
комисия за наблюдение и анализ на цените
на потребителските стоки и услуги
273 За изменение на Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета
274 За приемане на Устр ойствен правилник
на Министерството на околната среда
и водите
275 За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Програмата за трансгранично сътр удничество
между Република България и Република
Ту рци я по Инст р у м ента за предприсъединителна помощ за прог рамни я
период 2007 – 2013 г.
276 За изменение на Постановление № 54 на
Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на
въоръжените сили на основата на Плана
за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г.,
приет с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2004 г.
277 За отменяне на Постановление № 197
на Министерския съвет от 2008 г. за
материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по усвояване
на средства по структурните фондове
и п ред п рис ъед и н и т ел н и т е п рог ра м и
на Европейския съюз
278 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Националната служба за охрана при
Президента на Република България, приет
с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1992 г.
279 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за непредвидени и неотложни разходи, свързани с ликвидиране
на последиците от интензивните валежи
на 10 ноември 2009 г. на територията
на община Кюстендил
280 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2009 г.
281 За изменение на Постановление № 247 на
Министерския съвет от 2009 г. за внасяне на
допълнителни средства в републиканския
бюджет за 2009 г. от търговски дружества
с държавно участие в капитала
282 За създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление
283 За приемане на Правилник за организа
цията на дейността на Съвета за административната реформа
284 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.
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285 За приемане на Наредба за определяне
на процедурите за администриране на
нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз
286 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
287 За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителна агенция „Медицински
инспекторат“
288 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 256
на Министерския съвет от 2009 г.
289 За приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна
употреба, коит о подлежат на контрол при
внос и за одобряване на Тарифа за таксите,
коит о се събират от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма по
Закона за изпълнение на Регл амент 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
290 За изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.
291 За целево предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на
Министерството на отбраната за нуждите на
Военномедицинската академия
292 За изменение и допълнение на Постановление № 194 на Министерския съвет от
2009 г. за уреждане на правоотношенията
във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация
и административната реформа
293 За приемане на Наредба за плаването и
граничния режим във вътр ешните морски води, в териториалното море и във
вътрешните водни пътища на Република
България на български и чуждестранни
яхти, лодки и други плавателни средства
за спорт, туризъм и развлечение, както
и извърш ва не на вод ноат ра к ц ион н и
услуги с тях
294 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
295 За приемане на Правилник за структурата,
дейността и организацията на работа на
Агенция „Пътна инфраструктура“
296 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
297 За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за разпределяне и
разходване на средствата от Фонда за
покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация,
приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2002 г.
298 За предоставяне на допълнителни средс т ва о т р еп у бл и к а нск и я бюд же т з а
2009 г. на „Български държавни железници“ – ЕАД
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299 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с
Постановление № 270 на Министерския
съвет от 1998 г.
300 За одобряване на допълнителни разходи
и трансфери по републиканск и я бюджет за 2009 г.
301 За допълнение на Постановление № 247 на
Министерския съвет от 2009 г. за внасяне на
допълнителни средства в републиканския
бюджет за 2009 г. от търговски дружества
с държавно участие в капитала
302 За приемане на Устройств ен правилник
на Агенция „Митници“
303 За изменение и допълнение на Постанов
ление № 125 на Министерския съвет от
2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите
на превенцията на престъпността
304 За изменение на Постановление № 274 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
305 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
306 За изменение на Устройств ения правилник на Министерството на финансите,
приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
307 За изменение на Постановл ение № 215 на
Министерския съвет от 1999 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване
и закриване на административни структури към министъра на финансите
308 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“,
приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
309 За изменение на Постановление № 82
на Министерския съвет от 2009 г. за
предоставяне на средства от централния
бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията
и координацията на българското национално участие в световното изложение
ЕКСПО 2010 в Шанхай, Китай
310 За изменение на Постановление № 84
на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на реда за управление и
наблюдение на инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението
на Шенгенското споразумение
311 За изменение и допълнение на Постановление № 323 на Министерския съвет
от 2008 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи
312 За приемане на Наредба за достъпа на нотариусите до Националния автоматизиран
информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър
на българските лични документи“
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313 За изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
314 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Национална агенци я „Пътна инфрастру кт у ра“, приета
с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
315 За приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието
на пиротехническите изделия
316 За създаване на териториални дирекции
на Държавна агенция „Национална сигурност“ и определяне на седалищата
и районите им на действие
317 За одобряване на допълнителни средства
за еднократно изплащане на допълнителна
сума към пенсии за януари 2010 г.
318 За внасяне на средства в републиканския
бюджет от „ТЕРЕМ“ – ЕАД, за сметка на
негови допълнителни резерви
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прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
44
п ри ла г а не на За кона за д ърж а вн и я
протокол
57
структурата и организацията на дейността
на служба „Военна полиция“
59
структурата, организацията и реда за
използване на Националната гвардейска част
89
организацията на дейността на Съвета
за административната реформа
97
структурата, дейността и организацията
на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
100

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите
На Агенцията по енергийна ефективност
На Министерството на отбраната
На Изпълнителната агенция по лекарствата
На Министерството на физическото възпитание и спорта
Поправка
На Министерския съвет и на неговата администрация
На М и н ис т ерс т во т о на т ра нспор та, и нф орма ц ион н и т е т ех нолог и и и с ъ о б щенията
На Изп ъ лни т елна а генц и я „Елек т ронни
съобщ ителни мрежи и информационни
системи
На Министерството на културата
На Министерството на финансите
На Агенцията за икономически анализи и
прогнози към министъра на финансите
На Държавен фонд „Земеделие“
На Министерството на здравеопазването
На Министерството на земеделието и храните
На Министерството на труда и социалната
политика
На Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Поправка

5
15
44
52
64
73
78
78
78
80
85
85
87
88
90
91
93
95

БРОЙ 103
На
На
На
На

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 0 9 Г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
94
Министерството на околната среда и
водите
94
Изпълнителна агенци я „Медицинск и
инспекторат“
98
Агенция „Митници“
100

НАРЕДБИ
За
За

секретните патенти
условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
За установяване на мерки по прилагане на
Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои
флуорирани парникови газове
За реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане
на запасите от индивидуални средства за
защита
За условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони
За специфичните изисквания за управление
на минните отпадъци
За издаване на сертификати за произход на
електрическа енергия, произведена от
възобновяеми енергийни източници
За дейността на заложните къщи
За реда за организирането, обработването,
експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските
институции
За реда за използване на документите от
Националния архивен фонд
За условията и реда за водене на Регистър
на Националния архивен фонд
За реда за изграждане, поддържане и използване на колек тивните средства
за защита
За ранното предупреждение и оповестяването
при бедствия
За провеждане на конкурси в устройственото
планиране и инвестиционното проектиране
За методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне
на тези цели като индивидуални цели за
енергийни спестявания между лицата
по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по
енергийна ефективност, методиките за
оценяване и начините за потвърждаване
на енергийните спестявания
За осъществяване на предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки,
финансирани напълно или частично със
средства от европейските фондове
За забрана на пускането и предлагането на
пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат
Поправка
За условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен
дефицит през 2009 г.

2
2
3

5
7
10
10
16

17
17
17
23
26
26

За

възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
50
За формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от
органите за инспектиране на труда
52
За разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството
на отбраната
57
За дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и
криптографската сигурност на служебната
кореспонденция, обменяна по електронни
комуникационни канали между организационните единици в Република България
и задграничните є представителства
57
За реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на
необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
62
За реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
77
За водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица,
които не желаят да полу чават непоискани търговски съобщения
80
За условията и реда за издаване на комплексни
разрешителни
80
Поправка
97
За Единната информационна система за
противодействие на престъпността
90
За определяне на процеду рите за администриране на нередности по фондове
и програми, съфинансирани от Европейския съюз
97
За плаването и граничния режим във вът
решните морски води, в териториалното
море и във вътрешните водни пътища
на Република България на български
и чуждестранни яхти, лодки и други
плавателни средства за спорт, туризъм
и развлечение, както и извършване на
водноатракционни услуги с тях
99
За достъпа на нотариусите до Националния
автоматизиран информационен фонд за
българските лични документи – „Национален регистър на българските лични
документи“
102
За съществените изисквания и оценяване
съответствието на пиротехническите изделия
102

ТАРИФИ

27
За
34
37
41

За
По

39
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таксите, които се събират от Агенцията
по енергийна ефективност за издаване на
удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност
таксите, които се събират от Държавна
агенция „Национална сигурност“ по Закона за електронните съобщения
която партиите, коалициите на политическите партии и инициативните комитети
заплащат диспутите, клиповете и предиз-

27
27

С Т Р. 1 1 0

За
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борните хроники, излъчени по Българската национална телевизия, Българското
национално радио и техните регионални
центрове
таксите, които се събират по Закона за
признаване на професионални квалификации

36
57

МЕТОДИКИ
За

определяне размера на минималната
наемна цена при отдаване под наем на
морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

25

РЕШЕНИЯ
784 За даване на разрешение за прехвърляне
изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни
богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена“, участък
„Хидрострой 1“, разположено в землищата
на с. Студена, община Перник, и с. Старо село и с. Друган, община Радомир,
област Перник
821 За определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от
източноправославното, през 2009 г.
841 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона
за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, от
находище „Върба – Батанци“, разположено в землищата на с. Върба и на гр. Мадан,
община Мадан, област Смолян
842 За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-5 Деветаки, разположен в
областите Ловеч, Плевен и Габрово, и за
уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
843 За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-9 Мизия, разположен в област Враца, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
844 За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване
на нефт и газ – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в Блок 1-10 Ботево, разположен
в областите Враца и Монтана, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез
конкурс
853 За изменение и допълнение на Решение
№ 499 на Министерския съвет от 2006 г. за
отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане
на национален инфраструктурен обект
„Комбиниран (пътен и железопътен) мост
над река Дунав между Видин, Република
България, и Калафат, Румъния“ в землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин
854 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за дър-
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4
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11

4
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жавна нужда за изграждане на национа лен и нфрас т ру к т у рен обек т „Ре конструкция и електрификация на жп
линията Пловдив – Свиленград – турска/г ръцка г раница и оптимизиране
на т расето за скорост 160 к м/ч“ на
територи ята на община Свиленг ра д,
област Хасково
855 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален
инфраст ру к т у рен обек т „Реконст ру кция и електрификация на жп линията П ловд и в – С ви лен г ра д – т у рск а/
г р ъц к а г ра н и ца и оп т и м изи ра не на
трасето за скорост 160 км/ч“ на територията на община Симеоновград,
област Хасково
856 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален
инфраст ру к т у рен обек т „Реконст ру кция и електрификация на жп линията П ловд и в – С ви лен г ра д – т у рск а/
г р ъц к а г ра н и ца и оп т и м изи ра не на
трасето за скорост 160 км/ч“ на територията на община Димитровград,
област Хасково
Поправка
857 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национа лен и нфрас т ру к т у рен обек т „Ре конструкция и електрификация на жп
линията Пловдив – Свиленград – турска/г ръцка г раница и оптимизиране
на т расето за скорост 160 к м/ч“ на
т е ри т о ри я т а н а о бщ и н а Х арм а н л и ,
област Хасково
858 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национа лен и нфрас т ру к т у рен обек т „Ре конструкция и електрификация на жп
линията Пловдив – Свиленград – турс к а /г р ъц к а г ра н и ц а и оп т и м и зи ране на т расето за скорост 160 к м/ч“
на територията на община Любимец,
област Хасково
870 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Пери“, разположено в землището на
с. Студена, община Перник, област Перник, на „Щрабаг“ – ЕАД, София
4
З а о б я в я в а не н а н ас е лено т о м яс т о
село Ахелой, община Поморие, област
Бургас, за град
13 За отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на обект „Автомагистрала
Марица“ Оризово – Капитан Андреево,
участък „Любимец – Капитан Андреево“
от км 89+100 до км 108+260 – дясно платно“, намиращи се на територията на област
Хасково
Поправка
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43

58

68

90
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За определяне на концесионер за морски
плаж „Албена“, община Балчик, област
Добрич
За определяне на концесионер за морски
плаж „Св. св. Константин и Елена – север“, община Варна, област Варна
За определяне на концесионер за морски
плаж „Св. св. Константин и Елена – голям
плаж“, община Варна, област Варна
За определяне на концесионер за морски
плаж „Св. св. Константин и Елена – юг“,
община Варна, област Варна
За определяне на концесионер за морски
плаж „Св. св. Константин и Елена – малък
плаж“, община Варна, област Варна
За признаване на Сдружение „Национален
център за рехабилитация на слепи“ за представителна организация на национално
равнище
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 „Гери“, разположено в землищата на гр. Бобошево,
община Бобошево, и с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил,
на „Ди Ви Би“ – ООД, София
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Лори“, разположено в землището на
с. Люляк, община Стара Загора, област
Стара Загора, на „БГС Груп“ – АД, Стара
Загора
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от
Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – железни руди и
индустриални минерали – баритна суровина, от находище „Кремиковци“, община
Кремиковци, София
За административно-териториални промени в община Бургас, област Бургас – присъединяване на населени места към друго
населено място
За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – ст роителни материа ли – м рамори и мраморизирани варовици, от
н а ход и ще „К а менец “, у ч ас т ък „К аменец – 1“ и участък „Каменец – 2“,
разположено в землището на с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол
За удължаване срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен
газ в блок „Шабла“, разположен в северната част на Българския черноморски
шелф
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 блок „А-Ловеч“, разположен на територията на областите Монтана, Враца, Ловеч и Плевен
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За предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – смектит-илитови алевролити – подземни богатства по чл. 2, ал.
1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
от находище „Яна“, с. Брестовене, община
Завет, област Разград
За изменение и допълнение на Решение
№ 739 на Министерския съвет от 2008 г. за
разместване на почивни дни през 2009 г.
За приемане на Отчет за изпълнението на
Националната програма за статистически
изследвания, приета с Решение № 301
на Министерския съвет от 2008 г., и за
дейността на Националния статистически
институт за 2008 г. и за приемане на Национална статистическа програма за 2009 г.
За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-8 Алтимир, разположен в областите Враца и Плевен, и за уведомление
за предоставяне на разрешение чрез конкурс
За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-7 Търнак, разположен в областите Плевен и Враца, и за уведомление
за предоставяне на разрешение чрез конкурс
За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и газ – подземни богатства по чл.
2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-6 Пелово, разположен в
област Плевен, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от
находище „Бени“, разположено в землището на с. Петревене, община Луковит,
област Ловеч, на „Агенор – 3“ – ООД,
София
За даване на съгласие за продължаване на
договора за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства – строителни материали – мергели, от находище „Томовото“, област Плевен, с правоприемника на концесионера „Плевенски цимент“ –
АД, Плевен
За даване на съгласие за продължаване
на договора за предоставяне на концесия
за ползване на подземно природно богатство – мергел, от находище „Белия бряг“,
област Плевен, с правоприемника на
концесионера „Плевенски цимент“ – АД,
Плевен
За даване на съгласие за продължаване
на договора за предоставяне на концесия
за ползване на подземно природно богатство – варовик, от находище „Кайлъка“,
област Плевен, с правоприемника на
концесионера „Плевенски цимент“ – АД,
Плевен
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177 За приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2008 г.
186 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“, с. Върбешница, община Мездра, област Враца, на „АТ инженеринг 2000“ – ООД, София
206 За предоставяне на концеси я за добив на подземни богатства по чл. 2,
а л. 1, т. 6 от Закона за подземните
б огат с т ва – ск а л но о бл и цовъч н и материа ли – гнайси, от находище „Фабриката 2“, разположено в землището
на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, на „Ивеста“ – ООД,
Хасково
207 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
а л. 1, т. 6 от Закона за подземните
б огат с т ва – ск а л но о бл и цовъч н и материа ли – гнайси, от находище „Фабриката 4“, разположено в землището
на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, на „Ивеста“ – ООД,
Хасково
222 За удължаване срока на Разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в блок
„Добрич“, разположен на територията на
област Добрич
233 За определяне на спечелилия участник
в откритата процедура за предоставяне
на концесия върху „Пристанищен терминал Сомовит“, част от пристанище
за обществен транспорт с национално
значение Русе
234 За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-16 Градище, разположен в
областите Ловеч, Габрово и Велико Търново, и за уведомление за предоставяне на
разрешение чрез конкурс
262 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – мергели, от находище
„Червен бряг“ („Банчовското“), разположено в землището на Червен бряг,
община Червен бряг, област Плевен, на
„ТЕРА“ – АД, Червен бряг
266 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален
инфраст ру к т у рен обек т „Реконст ру кция и електрификация на жп линията
Пловдив – Свиленград – турска/гръцка
граница и оптимизиране на трасето за
скорост 160 км/ч“ на територията на
община Първомай, област Пловдив
267 За изменение и допълнение на решения на
Министерския съвет
270 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
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Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти,
от находище „Габъра“, разположено в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, на „Геоминмарк“ –
ЕООД, София
За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Път II-55
Велико Търново – Гурково“, в участъка от
км 11+170 до км 31+ 561“ на територията
на община Велико Търново, област Велико Търново
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, част от
находище „Цареви ливади – изток“, разположена в землищата на с. Чернево и гр.
Суворово, област Варна, на ЕТ „Морски
бряг – Васил Василев“ – Варна
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – вулканити (базалтоиди и трахитови туфи), от находище „Крушака“, с. Маринка, община Бургас, област
Бургас, на „Берил“ – ООД, Бургас
За допускане на предварително изпълнение на решения на Министерския съвет
За приемане на Актуализирана секторна
пощенска политика на Република България 2009 – 2013 г.
За предоставяне на концесия за добив на
метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства, от находище „Грънчарица Център“, разположено в землищата на с. Кръстава и Велинград, община Велинград,
област Пазарджик
За признаване на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за
представителна организация на национално равнище
За признаване на сдружение „Съюз на глухите в България“ за представителна организация на национално равнище
За признаване на сдружение „Съюз на инвалидите в България“ за представителна
организация на национално равнище
За признаване на сдружение „Съюз на слепите в България“ за представителна организация на национално равнище
За признаване на сдружение „Асоциация
Национален съюз на кооперациите на
инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България“ за
представителна организация на национално равнище
За признаване на сдружение „Асоциация
на родителите на деца с нарушено зрение“
за представителна организация на национално равнище
За признаване на Кооперативен съюз
„Национален съюз на трудово-производителните кооперации“ за представителна
организация на национално равнище
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381 За признаване на сдружение „Национална
асоциация на слепоглухите в България“ за
представителна организация на национално равнище
382 За признаване на сдружение „Комисия по
интеграция на хора с трайни увреждания“
за представителна организация на национално равнище
383 За признаване на кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в
България“ за представителна организация
на национално равнище
384 За признаване на сдружение „Българска
асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за представителна организация
на национално равнище
385 За признаване на сдружение „Българска
асоциация Диабет“ за представителна
организация на национално равнище
386 За признаване на сдружение „Асоциация
на родителите на деца с увреден слух“ за
представителна организация на национално равнище
387 За признаване на сдружение „Национален
център за социална рехабилитация“ за представителна организация на национално
равнище
405 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален
инфраструктурен обект „Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и
западна посока“ на територията на областите Ямбол и Сливен
419 За предоставяне на концесия за добив на
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – лептохлорит-хидрослюдени варовити алевролити – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, от находище „Кълново“, с. Кълново, община Смядово, област Шумен
420 За предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – флуоритова суровина – подземни богатст ва по ч л.
2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземнит е богат с т ва, о т на ход и ще „ Лу к и на
падина“ – у част ък „Птичи дол – Велин дол“, разположено в землищата
на с. Железна и гр. Чипровци, община
Чипровци, област Монтана
421 За отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект
„Комбиниран (пътен и железопътен) мост
над река Дунав между Видин, Република
България, и Калафат, Румъния“ на територията на област Видин
452 За прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия върху гражданско
летище за обществено ползване Русе, открита с Решение № 681 на Министерския
съвет от 2008 г.
453 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – базалти, от находище
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„Ломенска кория“, разположено в землището на с. Върбовка, община Павликени,
област Велико Търново, на „Пътинженеринг“ – ООД, Русе
За предоставяне на концесия за услуга
върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Стамополу-Перла“,
община Приморско, област Бургас
За предоставяне на концесия за добив на
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – клиноптилолитови
зеолити – подземни богатства по чл. 2, ал.
1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
от находище „Анел тепе“, с. Бели пласт,
община Кърджали, област Кърджали
За предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – вермикулитова суровина – подземни богатства по
чл. 2, т. 2 от Закона за подземните
богатства, от находище „Белица“, разположено в землището на с. Средищна,
община Ихтиман, Софийска област
За даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив
на подземни богатства – ст роителни
мат ериа л и – долом и т и и долом и т н и
варовици, от находище „Студена“, участък „Благоустройствени строежи“, разположено в землището на с. Студена,
община Перник, област Перник
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 „Станеви ниви“, разположено
в землището на с. Върбешница, община
Мездра, област Враца, на „НИИ геология и геофизика“ – АД, София
За определяне на концесионер за морски
плаж „Златни пясъци“, община Варна,
област Варна
За определяне на концесионер за добив
на част от минералната вода от район
„Североизточна България“ – подземни
води от малмоваланжския водоносен
хоризонт с температура, по-висока от
20 °C – област Варна, област Добрич и
област Шумен – участък „Варна“, изключителна държавна собственост, разкрита
чрез сондаж № Р-82х, с. Константиново,
община Варна, област Варна
За изменение и допълнение на решения на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Решение
№ 117 на Министерския съвет от 2003 г.
за приемане на списък на търговски
дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се
допуска плащане с непарични платежни
средства, изменено и допълнено с Решение № 855 на Министерския съвет от
2003 г., Решение № 974 на Министерския
съвет от 2004 г. и с Решение № 424 на
Министерския съвет от 2008 г.
За предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъ-
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ци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства,
от находище „Селски ниви“, разположено в землището на с. Здравец, община
Аврен, област Варна
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 „Кошарите“, Сливница, община Сливница, и с. Опицвет, община Костинброд,
Софийска област, на „Кариери за чакъл
и пясък – България“ – ЕАД, София
За откриване на производство за изда ва не на разрешен ие за т ърсене и
проу чване на нефт и газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок
1-11 Вранино, разположен в област Добрич, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване
на нефт и газ – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в Блок 1-17 Овча могила, разположен в областите Плевен и Велико
Търново, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
За откриване на производство за издаване
на разрешение за проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в блок „Килифарево“, разположен на територията на Централна Северна
България, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
За приемане Списък на регулираните
професии в Република България
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – глинести мергели,
о т на ход и ще „Блат ец“, разположено
в землището на с. Блатец, община
Сливен, област Сливен, на „Керамик“ –
ЕООД, Сливен
За предоставяне на концесия за добив на
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пясъци, годни за
шихт оване на меден концентрат, от находище „Манастира Св. Тодор“, разположено
в землищата на с. Доброславци и с. Балша,
район Нови Искър, област София
За предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – инд уст риа лни минера ли – варовиц и за
флюс – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Караджова чешма“,
Димитровград, област Хасково
За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнообл и цовъч н и мат ериа л и – г на йси,
от находище „Кобилино“, участък „Бах и рк и те“, разположено в зем лището
на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково

53

53

53

53

53
61

60

60

60

60

БРОЙ 103

625 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовиц и, о т на ходище „Боаза“, общ ина
Търговище, област Търговище
647 За изменение и допълнение на Решение
№ 854 на Министерския съвет от 2008 г.
за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален
инфраструктурен обект „Реконструкция
и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч” на територията на община
Свиленград, област Хасково
662 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 „Тепето“, разположено
в землището на с. Златина, община
Провадия, област Варна
720 За обявяване на национален траур по
повод на трагично загиналите български
граждани при потъването на туристически кораб в Охридското езеро
744 За еднократно обявяване на 25 септември 2009 г. (петък) за официален празник за работещите на територията на
община Добрич
745 За даване на разрешение за прехвърляне
на права и задължения по разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен
газ в блок „В-Голица“ от „Джей Кей Екс
България Лимитид“ и от „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ на „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД
746 За даване на разрешение за прехвърляне
на права и задължения по разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен
газ в блок „В1-Голица“ от „Джей Кей Екс
България Лимитид“ и от „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ на „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД
747 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – вулкански скали (трахиандезити), от находище
„Локорско“, разположено в землището
на район „Кремиковци“, Столична община, област Софи я, на „Камико“ –
ООД, София
751 За признаване на сдружение „Национална организация „Малки български
хора“ за представителна организация на
национално равнище
777 За откриване на производство за издаване
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-18 Тракия, разположен в област Хасково, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

60

62

62

72

76

78

78

78

78

81
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778 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземн ит е богатс т ва – с т рои т ел н и мат ериа л и – т рахити и псамитови туфи, от находище
„Караново“, разположено в землището
на с. Караново, община Айтос, област
Бургас, на „Латит“ – ООД, Банкя
788 За откриване на производство за изда ва не на разрешен ие за т ърсене и
проу чване на нефт и газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в блок 1-14
Силистар, разположен в континенталния
шелф и в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно
море, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
807 За еднократно обявяване на 21 октомври
2009 г. (сряда) за официален празник за
работещите на територията на община
Кърджали
821 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от
находище „Нурмус“, разположено в землищата на с. Кобилино и с. Черни рид,
община Ивайловград, област Хасково, на
„Булгнайс“ – ООД, Ивайловград
823 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Дългия рид“, участък „Източен“
и у част ък „Запа ден“, разположено в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област Сливен, на
„Арко импорт“ – ЕООД, Раднево
896 За еднократно обявяване на 23 ноември 20 09 г. (понеделник) за официален празник за работещите на територията на община Кнежа
899 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Воденицата – 4“, разположено в
землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково
921 За допълнение на Решение № 739 на
Министерския съвет от 2008 г. за разместване на почивни дни през 2009 г.,
изменено и допълнено с Решение № 112 на
Министерския съвет от 2009 г.
926 За обявяване на населеното място село
Черноморец, община Созопол, област
Бургас, за град
956 За разместване на почивни дни през
2010 г.
958 За определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от
източноправос лавното, през 2010 г.
960 За приемане на изменение на действащия
Общ устройствен план на Столичната
община
977 За обявяване на 4 януари за професионален
празник на служителите от Държавна
агенция „Национална сигурност“

С Т Р. 1 1 5

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДОГОВОРИ

81
От

Лисабон за изменение на Договора за
Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност
101

СПОГОДБИ

83

85

88

Между правителството на Република България
и правителството на Република Сърбия
за откриване на граничен контролнопропускателен пункт Банкя (Република България) – Петачинци (Република
Сърбия)
Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за откриване на граничен конт р ол но -п р оп уск ат елен п у н к т С а ла ш
(Република България) – Ново корито
(Република Сърбия)
За изменение и допълнение на Спогодбата
меж ду правителството на Република
България и правителството на Република
Албания за установяване на облекчен визов режим за гражданите на двете страни,
подписана в София на 31 май 2002 г.,
сключена чрез размяна на ноти

62

62

70

СПОРАЗУМЕНИЯ
За
88

94

94

96
98
101
101
102
103

привилегиите и имунитетите на Международния трибунал по морско право, прието
в Ню Йорк на 23 май 1997 г. на Седмата
среща на държавите – страни по Конвенцията на ООН по морско право
Между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на останалите
страни – участнички в ПСЮИЕ, Мисията
на ООН за временна администрация на
Косово, от името на Косово, в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН относно договореностите
със страната домакин за Секретариата на
Съвета за регионално сътрудничество
За сътрудничество между Министерството
на външните работи на Република България и Министерството на външните
работи на Черна гора по визови въпроси и
консулска защита
Между правителството на Република България
и правителството на Република Индия
за премахване на изискването за визи
за притежателите на дипломатически и
официални/служебни паспорти
Между правителството на Република България
и правителството на Япония за приемане
на безвъзмездна помощ за културата

5

8

11

55

76

ПРОГРАМИ
За

сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати
за периода 2008 – 2011 г.

2

С Т Р. 1 1 6

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 0 9 Г.

За

сътрудничество в областта на културата,
науката и образованието между правителствата на Република България и Република Австрия
За сътрудничество в областта на науката,
образованието и културата между правителството на Република България и
правителството на Република Индия за
периода 2009 – 2011 г.
За сътрудничество за периода 2009 – 2011 г.
меж ду правителството на Република
България и правителството на Фландрия
в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на
Република България и правителството на
Фландрия
Работна програма 2009 – 2011 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество
меж ду правителството на Република
България, от една страна, и правителството на Валония и правителството
на Френската общ ност на Кра лст во
Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република
България и Комисията на Френската
общност на регион Брюксел-столица
За сътрудничество в областта на науката,
образованието и културата между правителството на Република България и
правителството на Република Кипър за
периода 2009 – 2011 г.
За сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството
на Република България и правителството
на Република Корея за периода 2009 –
2012 г.

МЕРКИ
2

Мярка 1 (2003) за създаване на Секретариат
на Договора за Антарктика

97

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОНВЕНЦИИ
23

За

полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

18

ДОГОВОРИ

34

Между Кралство Белгия, Федерална република
Германия, Кралство Испания, Френската
република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Република
Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма, презграничната престъпност и нелегалната миграция

82

СПОРАЗУМЕНИЯ

34

86

91

ПРОТОКОЛИ
Четвърти протокол за поправка към Договора между Кралство Белгия, Чешката
република, Кралство Дания, Федерална
република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия,
Ита лианската реп ублика, Реп ублика
Кипър, Република Латвия, Република
Литва, Великото херцогство Люксембург,
Република Унгария, Република Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската
република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия,
Кралство Швеция, Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия
(държави – членки на Европейския съюз)
и Република България и Румъния за присъединяване на Република България и
Румъния към Европейския съюз, подписан
в Люксембург на 25 април 2005 г.
За привилегиите и имунитетите на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
(ПАЧИС)
Към Северноатлантическия договор относно
присъединяването на Република Албания
Към С е в е р н о ат л а н т и ч е с к и я д о г о в о р о т 
носно присъединяването на Република
Хърватия

БРОЙ 103

19

26
36
36

Между правителството на Република България
и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта
на предотвратяване разпространението на оръжия за масово унищожение
Между правителството на Република България и правителството на Боливарска
република Венецуела за сътрудничество в борбата срещу незаконни я трафи к и непозволено т о използва не на
упойващи и психотропни вещества и
свързаните с тях престъпления
Административно споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Унгария относно
практическите способи за облекчено
прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003
на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна
за разглеждането на молба за убежище,
която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава
Между правителството на Република България
и правителството на Конфедерация Швейцария за обратно приемане на незаконно
пребиваващи лица
Между правителството на Република България
и правителството на Руската федерация
за сътрудничество в борбата с престъпността, особено в нейните организирани форми
Между правителството на Република България
и правителството на Кралство Мароко за
полицейско сътрудничество
Между правителството на Република България
и правителството на Малта за полицейско сътрудничество
Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за сътрудничество между органите за охрана на границата
Между правителството на Република България
и правителството на Република Гърция
за съвместен контрол при преминаване
на границата

22

29

32

32

43
44
52

64

83
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Между правителството на Република България
и правителството на Република Гърция за
изграждане и функциониране на Контактен център за сътрудничество между органите на граничната охрана, полиц ията,
митниците и службите за административен контрол на чужденците

За

83

За

МЕМОРАНДУМИ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
Между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Департамента по
енергетика на Съединените американски
щати за сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени
и други радиоактивни материали
Между Министерството на вътрешните работи на Република България и Федералния департамент на правосъдието
и полицията на Конфедерация Швейцария за полицейско сътрудничество
в борбата срещу престъпността

За

прилагане на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария
за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
засилено тристранно сътрудничество в
борбата срещу прест ъпността и особено
т рансг раничната прест ъпност меж д у
правителството на Република България,
правителството на Румъния и правителството на Република Сърбия

За

22

За
За

30
За

За
32
За

82

За

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

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 (№ Iз-41)

8

изменение и допълнение на Наредба
№ I-141 от 2002 г. за условията и реда, при
които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства

30

условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в
служебната дейност (№ Iз-787)

За

изменение и допълнение на Наредба
№ І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от
движение на моторните превозни средства
и на ремаркетата, теглени от тях

94

96

23

39

39

64
65

78

84

изменение на Наредба № 1 от 2000 г. за
документите за заемане на държавна
служба

57

ИНСТРУКЦИИ
За
За
За
За

94

1

НАРЕДБИ

55

68

изменение на Инструкция № Iз- 2451 от
2006 г. за реда за действие на полицейските
органи при задържане на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на
местата за настаняване на задържани лица
и реда в тях
реда за обработка на лични данни в
Министерството на вътрешните работи
(№ Iз-381)
изменение и допълнение на Инструкция
№ Iз-507 от 2008 г. за осъществяване на
прием на граждани и подкрепа на жертви
на престъпления в структурните звена на
Национална служба „Полиция“
изменение и допълнение на Инструкция
№ Iз-381 от 2009 г. за реда за обработка на
лични данни в Министерството на вътрешните работи
реда за осъществяване на граничния
паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове
(№ Iз-1405)
изменение и допълнение на Инструкция
№ Iз-1015 от 2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР
оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите
на Министерството на вътрешните работи и реда в тях (№ Із-1711)
реда за издаване на удостоверителни
документи за досъдебни производства в
Министерството на вътрешните работи
(№ Із-1863)

МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
За

изменение и допълнение на Наредба № Iз1009 от 2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в МВР
56, 70
реда за осъществяване на разрешителна и
контролна дейност на търговц и, извършващи пожарогасителна или аварийноспасителна дейност или противопожарно
обследване на обекти (№ Iз-1463)

изменение и допълнение на Наредба
№ І-157 от 2002 г. за условията и реда за
издаване на свидетелство за управление
на моторни превозни средства, отчета на
водачите и тяхната дисциплина
строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар
(№ Із-1971)

ИНСТРУКЦИИ

ПРОТОКОЛИ
За

С Т Р. 1 17

За

институционална идентичност на администрациите (№ 1)
наименовани ята на домейните и
под домей н и т е, използва н и о т а д м инистрациите (№ 2)
с ъ з да ва не н а в ът р еш н и п ра ви л а з а
извършване на специфични административни дейности (№ 3)
изискванията към дизайна на интернет
страниците на администрациите (№ 4)
водене, съхраняване и достъп до регистъра на регистрите и данните (№ 5)

64
64
64
64
64
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

За

ДОГОВОРИ

За

Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна кас а и
Българския лекарски съюз и Българския
зъболекарски съюз за 2010 г.
102

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България
и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в област
та на здравеопазването и медицинските
науки
За дарение между Министерството на здравеопазването на Република България и
Министерството на здравеопазването на
Република Македония
За изменение, допълнение и продължаване
действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН
в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
и Министерството на здравеопазването на
Република България
Двугодишно споразумение за сътрудничество
между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната
здравна организация 2010 – 2011 г.

За
23

За

31
За

За
43

За
80

МЕМОРАНДУМИ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
Относно бъдещето на Здравната мрежа на
страните от Югоизточна Европа в рамките
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

За
67

За

ПЛАНОВЕ
За

дейс т вие меж д у М и н ис т ерс т во т о на
здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на К итайската народна република за сътрудничество в областта на
здравеопазването и медицината

За

За
91

ПРАВИЛНИЦИ
За
За

За

За

дейността на Фармакопейния комитет
изменение на Правилника за устройството
и дейността на център за спешна медицинска помощ
организацията на работа и дейността
на Център „Фонд за асистирана репродукция
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване

6

9

21

24

НАРЕДБИ
За

За

За

изменение и допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
2, 60
изменение и допълнение на Наредба № 39
от 2004 г. за профилактичните прегледи и
диспансеризацията
4, 60

За
За
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утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“ (№ 32)
изменение на Наредба № 17 от 2006 г. за
платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
изменение и допълнение на Наредба № 18
от 2005 г. за критериите, показателите и
методиката за акредитация на лечебните
заведения
условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (№ 4)
условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели (№ 10)
изменение и допълнение на Наредба № 19
от 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ
и хосписите
изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2005 г. за изискванията към дейността
на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
изменение и допълнение на Наредба № 34
от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване
утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична хематология“ (№ 8)
условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита
за правоспособност (№ 12)
изменение на Наредба № 17 от 2000 г. за
условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2008 г. за документацията, представяна
от главния/координиращия изследовател
или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и
за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода
на клиничното изпитване
изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели
34, 38,
изменение и допълнение на Наредба № 36
от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
условията за издаване на разрешение за
производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика
на всички видове лекарствени продукти, на
лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества (№ 15)

6

6

11
21

24

24

24

24
25
30

30

31

40
35

38
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За
За
За
3а
3а
За
3а

3а

За

За
За
За

3а

За

За
За
За
За
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отмяна на Наредба № 108 от 1974 г. за
работа с радиоактивни вещества в заведенията на Министерството на народното
здраве
отмяна на Наредба № 1 от 1975 г. за
работа с апарати за рентгено-структурен
анализ
отмяна на Наредба № 10 от 1987 г. за организацията и дейността на психиатричните
служби
отмяна на Наредба № 12 от 1987 г. за изкуственото оплождане на жените
отмяна на Наредба № 13 от 1994 г. за условията и реда за работа на медицинските
лаборатории
отмяна на Наредба № 17 от 1994 г. за ограничаване на въшливостта
отмяна на Наредба № 23 от 1996 г. за извършване на оперативно лечение чрез лапароскопски хирургичен метод
отмяна на Наредба № 31 от 1996 г. за
медицинското осигуряване на спортни,
физкултурни и туристически състезания и
прояви
отмяна на Наредба № 15 от 2000 г. за условията и реда за разрешаване за употреба
на лекарствените продукти по чл. 3, ал. 3
и 5 от Закона за лекарствата и аптеките в
хуманната медицина
отмяна на Наредба № 20 от 2000 г. за заплащане на експертизите по чл. 9 от Закона
за лекарствата и аптеките в хуманната
медицина
отмяна на Наредба № 29 от 2000 г. за условията и реда за издаване на разрешения за
продажба на лекарствени продукти
отмяна на Наредба № 44 от 2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати
отмяна на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за разрешаване за употреба
на лекарствени продукти, предназначени
за лечение на редки заболявания
отмяна на Наредба № 26 от 2005 г. за изискванията към данните относно наблюдаваните нежелани лекарствени реакции,
условията и реда, както и честотата на
подаване на информация за проследяване
и оценка на безопасността на лекарствeните продукти
отмяна на Наредба № 26 от 2006 г. за временно упражняване на медицински дейности в Република България за граждани
на държава – членка на Европейския съюз,
и другите държави от Европейското икономическо пространство
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
утвърждаване на медицински стандарт
„Ушно-носно-гърлени болести“ (№ 35)
условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (№ 36)
зд ра вословно х ра нене на у чен и ц и т е
(№ 37)

За
41
За
41

За

41

За

41
41

За

41
За
41
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изменение и допълнение на Наредба № 23
от 2001 г. за условията и изискванията за
представяне на хранителната информация
при етикетирането на храните
74
утвърждаване на медицински стандарт
„Диализно лечение“ (№ 41)
83
изменение на Наредба № 4 от 2009 г.
за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти
91
изменение и допълнение на Наредба № 12
от 2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване
и на изпита за правоспособност
95
изменение на Наредба № 30 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна
медицина“
102
условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на
синдрома на придобитата имунна недостатъчност (№ 47)
103

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

41

ПРАВИЛНИЦИ
За
41
За
41

За

41
За
41
За
41

допълнение на Устройствения правилник
на Националната служба за растителна
защита
изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Съвета
по продуктите за растителна защита
изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Контролно-техническата
инспекция към министъра на земеделието и храните
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
изменение на Устройствения правилник
на Кон т р ол но - т ех н и ческ ата и нспекц и я к ъм м и н ис т ъра на земедел ие т о
и храните

31

31

32

35

56

НАРЕДБИ
За

41

За

За
41
57

За

59
63
63

За

условията за отглеждане на животни
компаньони, съобразени с техните физиологическ и и поведенческ и особености (№ 39)
изискванията към обекти, в които се
отглеждат, развъждат и/или предлагат
домашни любимци с цел търговия, към
пансиони и приюти за животни (№ 41)
изискванията към ветеринарните лечебни
заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да
се извършва в тях (№ 42)
изменение и допълнение на Наредба № 13
от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на
дейностите по линия на техническа помощ
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
1,
изменение на Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарен контрол

1

1

1

50
8
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За

За

За

За

За
За
За
За
За

За

За

За

За
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изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара
на мляко и млечни продукти
изменение на Наредба № 9 от 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. (№ 1)
условията за отглеждане на космат и
пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености (№ 2)
изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2003 г. за фуражите със специално предназначение
специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания
(№ 3)
определяне на правилата за обучение на
кучета (№ 4)
условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за подпомагане на площ
(№ 5)
изменение и допълнение на Наредба № 20
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба № 22
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3
„Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места
за разтоварване и закрити лодкостоянки“
по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ
интерес“ от Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР)
на Република България, финансирана от
Европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (№ 6)
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
4.1. „Развитие на рибарските области“ по
Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие
на рибарските области“ от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. (№ 7)
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мяр-

9

9

За

10

14
14
17

За
За

21
За
22

За
За

24
За

24

За

27

За

За

28

За
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ка 2.6. „Инвестиции в преработка и
маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура“ по Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакулту ра“
от Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския
фонд по рибарство за Програмен период
2007 – 2013 г. (№ 8)
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по
Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския
фонд по рибарство за Програмен период
2007 – 2013 г. (№ 9)
максимално допустимите концентрации
на нежелани субстанции и продукти във
фуражите (№ 10)
условията и реда за прилагане на мярка
214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (№ 11)
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 1998 г. за фитосанитарен контрол
условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със
земеделска и горска техника (№ 12)
изменение и допълнение на Наредба № 77
от 2006 г. за реда за признаване за вписване
на нови сортове земеделски растителни
видове в Официалната сортова листа на
Република България и Общия каталог на
държавите – членки на ЕС
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4.
„Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от
Европейския фонд по рибарство за периода 2007 – 2013 г. (№ 13)
ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при
животни, от които се добиват суровини и
храни, предназначени за консумация от
хора (№ 14)
окачествяване и класификация на кланични
трупове от говеда, свине и овце по скалата
на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (№ 15)
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1.
„Колективни дейности“ по приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ по Опера-
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За

За
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тивна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство
за периода 2007 – 2013 г. (№ 16)
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5.
„Пилотни проекти“ по приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за периода 2007 – 2013 г. (№ 17)
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение
на типа на нови трактори с тясна колея по
отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение
на типа на нови трактори с тясна колея по
отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане
изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на
нови трактори и за одобрение на типа на
нови трактори по отношение на отделни
компоненти и характеристики
изменение и допълнение на Наредба № 14
от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на двигатели с компресионно
запалване и за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на емисиите на
замърсители
изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2007 г. за условията и реда за признаване
на организации на производителите на
плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване
и изменение на одобрените операционни
програми
изменение и допълнение на Наредба № 49
от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при
преобръщане чрез статично изпитване и
за одобрение на типа на нови трактори по
отношение на защитната конструкция при
преобръщане чрез статично изпитване
изменение и допълнение на Наредба № 50
от 2003 г. за условията и реда за одобрение
на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи
изменение и допълнение на Наредба № 22
от 2003 г. за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни
устройства
изменение и допълнение на Наредба № 23
от 2003 г. за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на монтирането,
местоположението, действието и идентификацията на командните органи

За
42
За

42

За

За
43

За
43

43

За

За
43

43

За

За
45

45
За
46
За
46
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изменение и допълнение на Наредба № 51
от 2003 г. за условията и реда за одобрение
на типа на нови трактори по отношение на
мерките срещу емисиите на замърсители
от дизелови двигатели
изменение и допълнение на Наредба № 52
от 2003 г. за условията и реда за одобрение
на типа на нови трактори по отношение
на работното пространство, достъпа до
позицията за управление, вратите и прозорците
изменение и допълнение на Наредба № 53
от 2003 г. за условията и реда за одобрение
на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по
отношение на седалката на водача
изменение и допълнение на Наредба № 54
от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно
устройство и за одобрение на типа на нови
колесни и верижни превозни средства по
отношение на електромагнитната съвместимост
изменение и допълнение на Наредба № 58
от 2003 г. за условията и реда за одобрение
на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за
одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично
изпитване
изменение и допълнение на Наредба № 30
от 2005 г. за одобрение на типа на нови
колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника
изменение и допълнение на Наредба
№ 55 от 2003 г. за условията и реда за
одобрение на типа на нови колесни и
вери ж ни т рак тори по от ношение на
мон т и рането на уст ройст вата за осветяване и светлинна сигнализация и
за одобрение на типа като компонент
на уст ройства за осветяване и светлинна сигнализация
изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на двигатели с вътрешно горене за
извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
изменение и допълнение на Наредба № 14
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни
инициативни групи в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 98 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от цвекло на пазара на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на
пазара на Европейския съюз

46

46

46

46

46

46

46

48

48

49

49

С Т Р. 1 2 2
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

За
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изменение и допълнение на Наредба № 100
от 2006 г. за търговия на посевен материал
от маслодайни и влакнодайни култури на
пазара на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на
пазара на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на
Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба № 23
от 2001 г. за условията и изискванията за
представяне на хранителната информация
при етикетирането на храните
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
1.4. „Дребномащабен крайбрежен риболов“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за
приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (№ 20)
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно
прекратяване на риболовни дейности“
по Приори т е т на ос № 1 „Мерк и за
приспособяване на българския риболовен флот“ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана
от Европейския фонд по рибарство за
периода 2007 – 2013 г. (№ 21)
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
3.2. „Meрки, предназначени за опазване
и развитие на водн ата фауна и флора“
по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ
интерес“ от Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР)
на Република България, финансирана
от Европейския фонд по рибарство за
програмен период 2007 – 2013 г. (№ 22)
изменение на Наредба № 36 от 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейност ите по Приоритетна ос
№ 5 „Техническа помощ“ на Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 60 от 2006 г. за изискванията към дан
ните, които съдържа документацията за
издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
изменение и допълнение на Наредба № ДВ103 от 2006 г. за мерк ите за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестта
инфлуенца (грип) по птиците
изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2008 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 211 „Плащания на земеделски
стопани за природни ограничения в пла-

49
За
49

За
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нинските райони“ и мярка 212 „Плащания
на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
97
изменение на Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарен контрол
98
допълнение на Наредба № 25 от 2005 г.
за минималните изисквания за хуманно
отношение при отглеждане на кокошки
носачки
102

49

МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ
СИТУАЦИИ
НАРЕДБИ

74
За
За

79

За

униформеното облекло на служителите в
Център 112 (№ 1)
униформеното облекло на служителите
в Главна дирекция „Национална служба
„Гражданска защита“ и в териториалните
дирекции „Гражданска защита“ на Министерството на извънредните ситуации
(№ Н-2)
специфичните изисквания за заемане на
длъжностите „оператор“ и „координатор“
в центровете за приемане на спешни повиквания с единен европейски номер 112
(№ Н-3)

9

22

44

ИНСТРУКЦИИ
За
За
79

радиационна, химична и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с
опасни вещества и материали (№ 5)
реда за осъществяване обучение на населението за защита при бедствия (№ 6)

5
39

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
За

79

80

92

95

икономическо сътрудничество между Република България и Държавата Израел
За норвежка програма за сътрудничество за
икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия
За икономическо сътрудничество меж ду
правителството на Република България и
правителството на Република Корея
Рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Корпус
на мира на САЩ в България
За икономическо сътрудничество меж ду
правителството на Република България и
правителството на Република Тунис
Между правителството на Република България
и правителството на Руската федерация за
икономическо и научно-техническо сътрудничество
За икономическо сътрудничество меж ду
Република България и Република Йемен
Между правителството на Република България
и правителството на Туркменистан за
икономическо сътрудничество

10

23
26

30
35

45
45
50
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Генерално споразумение за сътрудничеств о меж д у п ра ви т е лс т в о т о н а Реп ублика България и правителството на
Кралство Саудитска Арабия
Рамково споразумение между правителството
на Република България, представлявано
от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен
фонд за прилагане на Инициативата
JEREMIE в Република България
Финансово споразумение между правителството на Република България, представл явано от минист ъра на иконом и к ата и енерг е т и к ат а , и Евр опейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

НАРЕДБИ
За
53

55

55

За

За

ПРОТОКОЛИ
изменение и допълнение на Спогодбата за
търговия и икономическо сътрудничество между правителството на Република
България и правителството на Република
Куба
Към Договора между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
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услови я та и реда за извърш ва не на
проверка за енергийна ефективност на
водогрейните котли и на климатичните
инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1
от Закона за енергийната ефективност и
за създаване, поддържане и ползване на
базата данни за тях (№ РД-16-932)
89
условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (№ РД-16-1057)
103
показателите за разход на енергия и
енергийните характеристики на сградите
(№ РД-16-1058)
103

За

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
20

52

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На

Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация

За

определяне на съдържанието, структурата,
условията и реда за набиране и предоставяне на информация (№ РД-16-301)
условията и реда за определяне размера
и изплащане на планираните средства по
договори с гарантиран резултат, водещи
до енергийни спестявания в сгради – държ а вна и/и л и общ и нск а собс т венос т
(№ РД-16-347)
показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени
системи, условията и реда за извършване
на обследване за енергийна ефективност
на промишлени системи (№ РД-16-346)
обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи
сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за
получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите
т ех н и ческ и с редс т ва за извърш ва не
на дейностите по обследване и сертифициране (№ РД-16-348)
изменение и допълнение на Наредба
№ 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването

За

За

За

25

изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2002 г. за приемане на ученици в На
ционалната гимназия за древни езици и
култури „Константин-Кирил Философ“
75
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс
по култу ра с Лицей за изу чаване на
италиански език и култура с участието
на Република Италия
76
реда за извършване на идентификация и за
водене на Регистъра на движими културни
ценности (№ Н-3)
101

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
28

ДОГОВОРИ
Сингапурски договор за правото в областта на
търговските марки

24

СПОРАЗУМЕНИЯ
28

28
45

МЕМОРАНДУМИ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
икономическо сътрудничество меж ду
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Републ ика България и Министерството на търговията
на Китайската народна република

За

За

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

За

За

43

НАРЕДБИ

За

НАРЕДБИ

Между Република Албания, Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката
република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република
Полша, Румъния, Република Сърбия,
Словашката република и Република Словения за развитие на сътрудничеството в
областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма
за обмен в университетското образование („CEEPUS II“)

43

ПРОГРАМИ
Между правителството на Република България
и правителството на Република Армения
за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2009 – 2012 г.

36

ПРОТОКОЛИ
За

89

сът рудни чест во и обмен меж д у Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2008/2009,
2009/2010 и 2010/2011 г.

59
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ПРАВИЛНИЦИ
За

За
За

За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството, организацията и дейността на Център за отдих и обучение –
София

15

прилагане на Сингапурския договор за правото в областта на търговските марки

24

ПРАВИЛНИЦИ

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Центъра
за информационно осигуряване на образованието

36

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

48

За

За

придобиване на квалификация по професия „Техник-озеленител“ (№ 4)

3

За

придобиване на квалификация по професията „Дивечовъд“ (№ 5)

3

придобиване на квалификация по професията „Портиер-пиколо“ (№ 6)

8

За

За

За

За
За
За

За

За
За

За

придобиване на квалификация по професията „Работник в горското стопанство“
(№ 7)
изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по
заваряване

За
За

За

8
За
За
9

11

придобиване на квалификация по професията „Животновъд“ (№ 8)

12

придобиване на квалификация по професията „Техник-растениевъд“ (№ 9)

12

изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2003 г. за оценяване и одобряване на
учебници и учебни помагала

17

изменение и допълнение на Наредба №
2 от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени
на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища
на чужди държави

32

усвояване на книжовния български език
(№ 2)

41

изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета

За

За

обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания (№ 1)

услови я та и реда за осиг у ряване на
безплатно обучение по български език,
както и на обучение по майчин език и
култура, на учениците в задължителна
училищна възраст – деца на граждани
на държави – членки на Европейския
съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария (№ 3)

изменение на Правилника за устройството
и дейността на Звеното за оперативно
и финансово осигуряване на организа
ционните структури на Министерството
на образованието и науката

76

НАРЕДБИ
За

НАРЕДБИ

За

БРОЙ 103

изменение и допълнение на Наредба № 3 от
2003 г. за системата на оценяване
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2005 г. за приемане на ученици
в държавни и в общински училища
изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2003 г. за условията и реда за
планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от
държавни я бюд жет за присъщата на
висш и т е у ч и л и ща нау ч на и л и х у до жествено-творческа дейност
придобиване на квалификация по професията „Лаборант“ (№ 5)
придобиване на квалификация по професията „Плетач“ (№ 6)
придобиване на квалификация по професията „Шивач“ (№ 7)
придобиване на квалификация по професията „Биотехнолог“ (№ 4)
отменяне на Наредба № 34 от 2003 г. за
придобиване на квалификация по професия „Инструктор за обучение на водачи
на моторни превозни средства“

73
73

74
77
77
77
81

86

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
КОНВЕНЦИИ
Изменение и допълнение на Приложение III
на Конвенцията относно процедурата по
предварително обосновано съгласие при
международната търговия с определени химични вещества и пестициди (Ротердамска
конвенция)

21

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За

За

НАРЕДБИ

50

52

изменение и допълнение на Правилника за
устройств ото и дейността на дирекциите
на националните паркове
92
изменение и допълнен ие на Правилника
за дейността, организацията на работа и
състав на басейновите дирекции
92
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекции по околната
среда и водите
92
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекции по околната
среда и водите
103

За
За

мониторинг на почвите (№ 4)
качеството на водите за напояване на земеделските култури (№ 18)

19
43

БРОЙ 103
За

За
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изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2003 г. за минималните изисквания и
условия за отглеждане на животни в зоологически градини
изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения,
изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в
определени инсталации

За
44

За
За

67
За

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
За

За

За

сътрудничество между Министерството
на отбраната на Република България и
Министерството на отбраната и на ветераните от войните на Република Мали в областта на подготовката на военни кадри
сътрудничество в областта на отбраната
между Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Черна гора
сътрудничество в областта на отбраната меж ду правителството на Република България и правителството на
Република Сърбия

За
41

За
За

45
За
57

ПРОТОКОЛИ
За

сътрудничество между Министерството
на отбраната на Република България и
Министерството на националната отбрана
на Социалистическа република Виетнам в
областта на подготовката на кадри

2
За

За
43

91

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За
За

устройството и дейността на Професионален сержантски колеж
устройството и дейността на Професионален старшински колеж
устройството и дейността на Института по
отбрана
устройството и дейността на Националния военноисторически музей

За

изменение и допълнение на Наредба Н-3
от 2004 г. за подбор на военнослужещи
на кадрова военна служба и граждански
лица от Въоръжените сили на Република
България за работа в щабове и органи на
международни организации
придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – командир“ (№ 9)

За
За
За

16
16

49
59

59

63
64
76

76

76

62

изменение и допълнение на Инструкция
№ 10 от 2001 г. за реда за изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите,
заемани от кадрови военнослужещи
реда и организацията на работа на комисиите за кариерно и кадрово развитие
на военнослужещите в Министерството
на отбраната (№ И-5)
оперативно-издирвателната дейност на
служба „Военна полиция“ (№ И-8)
реда за осъществяване на действията по
извършване на полицейска регистрация
в служба „Военна полиция“ (№ И-9)
организация на работата в служба „Военна полиция“ по постъпили съобщения и
сигнали (№ И-10)
отменяне на Инструкция № 10 от 2001 г.
за реда на изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани
от кадрови военнослужещи

12

62
76
76
76

90

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

50

НАРЕДБИ
За

настаняване в имоти от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и в имоти,
наети за отдаване под наем (№ Н-10)
адаптация при освобождаване от военна
служба (№ Н-15)
изплащане на компенсационни су ми
на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на
свободно договаряне (№ Н-17)
определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при
преместване на служба в друго населено
място на военнослужещите и на членовете на техните семейства (№ Н-18)
социалните дейности на Министерството на отбраната (№ Н-16)
условията и реда за охрана и/или контрол на охраната от служба „Военна
полиция“ (№ Н-21)
условията и реда за използв ане на физическа сила, помощни средства и оръжие
от органите на служба „Военна полиция“
(№ Н-22)
условията и реда за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на
лични данни от служба „Военна полиция“
(№ Н-23)

ИНСТРУКЦИИ
За

МЕМОРАНДУМИ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на
националната отбрана на Република Литва относно сътрудничество в областта на
отбраната и въоръжените сили
Между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия относно
военно и отбранително сътрудничество

С Т Р. 1 2 5

ДОГОВОРИ
За

екстрадиция между правителството на
Република България и правителството
на Съединените американски щати

51

ПРАВИЛНИЦИ
За
16
49

За
За

уст ройството и дейност та на Главна
дирекция „Охрана“
дейността на Съвета по международно
осиновяване
организацията и работата на Съвета по
изпълнение на наказанията

60
76
97

С Т Р. 1 2 6
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп
до търговския регистър
6, 7

За

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

За

условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за
повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Централния
регистър на особените залози (№ 2)

За

За

За

7

8

допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за
служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

20

изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2008 г. за определяне на условията и
реда за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите от централната администрация
на министерството, пряко ангажирани
в подпомагане дейността на търговския
регистър

27

За

изменение на Наредба № 6 от 2008 г. за
утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

52

За

изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2008 г. за утвърждаване на образците
на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

53

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2006 г. за условията и реда за
провеждане на конкурс за частни съдебни
изпълнители

56

реда за водене, съхраняване и достъп
до регистъра на имуществените отношения на съпрузите (№ 11)

76

За

условията и реда за издаване и отнемане
на разрешение за посредничество при
международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации (№ 12)
определяне на условията и реда за даване
на съгласие за межд ународно осиновяване
и за воденето на регистрите на международните осиновявания (№ 13)

80

83

За

реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие
и благоу стройството на Европейските
обединения за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица,
които членуват в Европейско обединение
за териториално сътрудничество, чието
седалище се намира в друга държава –
членка на Европейския съюз

80

НАРЕДБИ
36

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между държавите – членки на Европейския
съюз, участващи в програма „ИНТЕРА КТ 2007 – 2013“, и Братиславск и я
Самоуправляващ се район, изпълняващ
ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката
република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно
изпълнението на Оперативна програма
„ИНТЕРАКТ 2007 – 2013“
Между държавите членк и и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург
в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на „Оперативна програма ЕСПОН 2013“

ПРАВИЛНИЦИ

изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2003 г. за условията и реда за даване на
съгласие за осиновяване от чужденец на
лице – български гражданин

За

БРОЙ 103

За

80

80

За

реда и начина за предоставяне достъп на
органите на съдебната власт до Национална база данни „Население“ (№ 14)

За

електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица (№ 15)
102

94

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (№ 1)
За изменение и допълнение на Наредба № 2 от
2006 г. за условията и реда за начисляване
и разходване на средствата за премахване
на незаконно строителство, за развитие
на материалната база, за повишаване на
квалификацията и за стимулиране на
служителите на Дирекцията за национален строителен контрол
За избор и проектиране на асансьорни уредби
в жилищни и общественообслужващи
сгради (№ 2)
За създаване и поддържане на публичен
регистър на сградите в режим на етажна
собственост (№ 3)
За отменяне на Наредба № 6 от 2003 г. за
изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии
За проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (№ 4)
За реда и начина за определяне на размера,
разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (№ 5)
За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (№ 6)
За изменение и допълнение на Наредба № 7 от
2004 г. за топлосъхранение и икономия на
енергия в сгради
Поправка
88,

10

21
46
50
54

54

63
78
85
92

БРОЙ 103
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
КОНВЕНЦИИ
Меж д у народна конвенци я за кон т рол на
вредните противообрастващи системи
на корабите, 2001 г.

49

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България
и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни
терминали на пристанищата Варна и
Бургас“

22

МЕМОРАНДУМИ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
За

развитие на морските магистрали в региона на Организацията за Черноморско
икономическо сътрудничество

5

ПРАВИЛНИЦИ
За

устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

39

НАРЕДБИ
За

условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени
от лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на
републиканските пътища (№ Н-20)
За изменение и допълнение на Наредба
№ 78 от 2006 г. за одобряване типа на:
двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с
принудително запалване, работещи с
гориво „природен газ“ или „втечнен
нефтен газ“, по отношение на емисиите замърсяващи газове; нови моторни
превозни средства, оборудвани с тези
двигатели
За техническите изисквания към корабите,
плаващи по вътрешните водни пътища
(№ 22)
За условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти,
свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства
за медицинска годност на авиационен
персонал – пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях (№ 39)
Поправка
За изменение на Наредба № 15 от 2004 г. за
предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на
остатъци от корабни товари
За изменение и допълнение на Наредба № 22
от 2008 г. за техническите изисквания към
корабите, плаващи по вътрешните водни
пътища
За необходимите мерки за изпълнението
и п ри ла га не т о на Регла мен т (ЕИО)
№ 3821/85 на Съвета от 20 декември

1

3
9
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1985 г. относно контролните уреди за
регистриране на данните за движението
при автомобилен транспорт и Регламент
(ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за
хармонизиране на някои разпоредби от
социалното законодателство, свързани с
автомобилния транспорт, за изменение
на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО)
№ 2135/98 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета
(№ H-3)
За изменение и допълнение на Наредба № 37
от 2007 г. за условията и реда за издаване
на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз в
съответствие с изискванията на JAR-OPS и
контрола върху тях
За изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за
техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
Поправка
За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (№ 60)
За изменение и допълнение на Наредба № 58
от 2006 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
За аварийно-спасителното осигуряване на
гражданските летища (№ 3)
За изменение и допълнение на Наредба № 41
от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
За изменение и допълнение на Наредба № 46
от 2001 г. за железопътен превоз на опасни
товари
За изменение и допълнение на Наредба № 16
от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни
пътища
За изменение и допълнение на Наредба № 22
от 2008 г. за техническите изисквания
към корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища

31

38

39
44
40

43
44

44

44

46

49

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА

14
15

28

30

МЕМОРАНДУМИ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
Межд у правителството на Република България, представено чрез Министерството
на транспорта – Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, и правителството на Бахамската общност, представено чрез Морска администрация
на Ба хам и т е, о т носно п ризна ва не т о
на свидетелства за правоспособност и
подготовка на морски лица

72

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА
За

предпазване от сблъск ване на море,
1972 г.

95
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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 0 9 Г.
ПРАВИЛНИЦИ

За

За

СПОГОДБИ

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Държавно
предпри ятие „Национа лна компани я
„Железопътна инфраструктура“
98
изменение и допълнение на Уст ройствения правилник на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“
101

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

За

За

начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя
и в предприятията и за класифицирането
на превозвачите и на лицата, извършващи
превози за собствена сметка (№ Н-14)
71
изменение на Наредба № 63 от 2003 г. за
ЕО одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета по
отношение монтирането на устройства за
осветяване и светлинна сигнализация
72
изменение на Наредба № 91 от 2004 г. за
одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и
за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на
електромагнитната съвместимост
84
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
92
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2001 г. за условията и реда за избор
на български превозвач за осъществяване на превоз на моторни превозни
средства и пътници с кораби в българорумънския участък на р. Дунав
98
изменение и допълнение на Наредба № 54
от 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала,
който осъществява железопътни превози
на пътници и товари и съпътстващите ги
дейности, и за провеждане на предпътните
(предсменни) медицински прегледи
102
изменение и допълнение на Наредба № 56
от 2003 г. за изискваният а, условията и
реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен
за безопасността на превозите
102

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОНВЕНЦИИ
На
На

Международната организация на труда за
политиката по заетостта, 1964 г. (№ 122)
Международн ата организация на труда за социална сигурност (минимални
стандарти), 1952 г. (№ 102)

Между Република България и Държавата Израел
за социална сигурност

65

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

За
За

изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Центъра за развитие на
човешките ресурси и регионални инициативи
изменение и допълнение на устройствените правилници на българо-германските центрове за професионално обучение
в Пазард ж ик, Плевен, Стара Загора
и Смолян
изменение на Устройствения правилник
на Центъра за развитие на човешките
ресурси и регионални инициативи
дейността на Съвета по осиновяване

20

35
76
98

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На

Българо-германския център за професионално обучение в гр. Царево

За

изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2003 г. за условията и реда за издаване
и отнемане на разрешение за извършване
на дейност като оператор на ваучери за
храна и осъществяване дейност като оператор
1
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4
от Кодекса на труда
1
минималните изисквания за знаци и
сигнали за безопасност и/или здраве при
работа (№ РД-07/8)
3
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне
на помощни средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците
по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на
хората с увреждания
46
изменение и допълнение на Наредба № РД07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
72
условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
(№ РД-07-01)
81
условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на
работниците и служителите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (№ РД-07-2)
102

35

НАРЕДБИ

За

За
За

За
За
За

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
45
73

ДОГОВОРИ
Между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

БРОЙ 103

67

ДОГОВОРИ
Учредителен договор на Меж дународната
банка за възстановяване и развитие
Между правителството на Република България и правителството на Държавата
Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестиците

90

97
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СПОРАЗУМЕНИЯ

Кредитно споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по
Фондовете на ЕС 2007 – 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка
Гаранционно споразумение между Кралство
Белгия, Република България, Чешката
република, Кралство Дания, Федерална
република Германия, Република Естония,
Република Гърция, Кралство Испания,
Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република
Унгария, Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша,
Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република,
Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставени
от Европейската инвестиционна банка за
финансиране на инвестиционни проекти в
страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и
територии

За
16
За

За

За

За
46

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

За

За

изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност
4
изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
28
изменение на Правилн ика за прилагане
на Закона за данък върху добавената
стойност
100
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закон а за акцизите и данъчните складове
100

За

За
За

НАРЕДБИ
За

За

За

За

За

изменение и допълнение на Наредба № Н-8
от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите
за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица
допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г.
за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно
п исмено дек лари ра не ч рез Ед и н н и я
административен документ
5, 30, 92,
реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните
одитни дейности по фондове и програми
на Европейския съюз (№ Н-2)
изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2008 г. за реда за заплащане на сумите
по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
изменение на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства
за субсидиране на превоза на пътниците
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по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
37
условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели (№ Н-4)
45
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на
намалените приходи от прилагането на
цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове
за определени категории пътници
51
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-14 от 2006 г. за възстановяване
на данък върху добавената стойност и
акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства
на междуправителствени организации и
членовете на техния персонал
63
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства
77
изменение на Наредба № H-17 от 2006 г.
за прилаганена разпоредбит е на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
92, 97
възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица,
неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността (№ H-9)
101
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за прилагане на система
Интрастат
102
изменение и допълнение на Наредба № Н-2
от 2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове
и програми на Европейския съюз
103

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
3

За

избор на конституционни съдии (№ 2)

57

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
97

25

34

По административно дело:
Номер 10382 от 2008 г.
Номер 12871 от 2008 г.
Номер 2762 от 2008 г.
Номер 12909 от 2008 г.
Номер 5999 от 2009 г.
Номер 4062 от 2009 г.
Номер 4021 от 2009 г.
Номер 5103 от 2009 г.
Номер 12183 от 2009 г.
Номер 10137 от 2009 г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

13623)
14375)
6826)
4043)
9508)
10068)
9757)
10321)
14935)
15416)

1
2
27
39
57
80
88
95
100
103
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ПРОТОКОЛИ

По административно дело:
Номер 12909 от 2008 г.			
По административно дело:
Номер 7444 от 2004 г.

(№

1506)

За

изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2006 г. за лицензите и разрешенията,
издавани от Българската народна банка по
Закона за кредитните институции

36

За

ус лови я та и реда за изп ъ л нен ие на
платежни операции и за използване на
платежни инструменти (№ 3)

62

За

прилагането на международен номер на
банкова сметка и за банковите кодове
(№ 13)

62

11

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
47

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
НАРЕДБИ
За

За

изменение и допълнение на Наредба №
1 от 2004 г. за минималните размери на
адвокатските възнаграждения
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети

2

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

За
За
За

За

орга н иза ц и я та на дей нос т та на И нспектората към Висши я съдебен съве т и за дей но с т т а на а д м и н ис т рацията и на експертите
организация на дейността на Висшия
съдебен съвет и неговата а дминистрация
администрацията на Върховния административен съд
администрацията на Върховния касационен съд
организацията и дейност та на администрацията на Прокуратурата на Република България
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и
апелативните съдилища

За

показателите и реда за атестиране на
съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител (№ 1)
изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2008 г. за вписването, квалификацията
и възнагражденията на вещите лица

За

За
За

Централния кредитен регистър (№ 22)

62

За

изменение и допълнение на Наредба № 23
от 1999 г. за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнета
лицензия до гарантирания размер

63

За

изменение и допълнение на Наредба № 27
от 2003 г. за статистиката на платежния
баланс
102

За

изменение и допълнение на Наредба № 16
от 2009 г. за лицензиране на платежните
институции и операторите на платежни
системи
102

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ

66

НАРЕДБИ
За

66

66

66

изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за
ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

6

ИНСТРУКЦИИ
За

изменение и допълнение на Инструкция
№ 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване
на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник,
издадена от управителя на НОИ

49

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
93

98

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2006 г. за капиталовата адекватност на
кредитните институции
изменение и допълнение на Наредба № 9 от
2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск
издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от
Закона за кредитните институции (№ 20)
финансовите институции (№ 26)

62

За

66

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
За

лицензиране на платежните институции
и операторите на платеж ни системи
(№ 16)

63

НАРЕДБИ
За

За

14

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

БРОЙ 103

21

21
36
36

СПОГОДБИ
Между правителството на Република България
и правителството на Обединените арабски
емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

1

Между правителството на Република България
и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото

2

Между правителството на Република България и правителството на Съединен и т е амери ка нск и щат и за избя г ване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите

5

Между Република България и Република Естония за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението
от облагане с данъци на доходите

12

БРОЙ 103
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МЕМОРАНДУМИ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Межд у Националната агенция за приходите на
Република България и Главното национално данъчно управление на Монголия
За

НАРЕДБИ
За
83

ПРОТОКОЛИ
изменение и допълнение на Спогодбата
между правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци на
доходите

За

5

За

За

49
За

За
94

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
За

За

За

ИНСТРУКЦИИ
изменение и допълнение на Инструкция №
1 от 1995 г. за „отличителен знак“, ползван
в изпълнение функциите на Националната служба за охрана при Президента
на Република България
издаването, ползването, съхраняването,
воденето на отчет, сдаването и унищожаването на удостоверителните документи в
Националната служба за охрана при Президента на Република България (№ 1635)
военната служба в Националната служба
за охрана при Президента на Република
България (№ 4969)

За

8
За

21

31

49

57

87

реда за разпределянето на работното
време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция „Национална
сигурност“ извън редовното работно време
(№ РД-595)
условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители
на Държ а вна а г ен ц и я „На ц иона л на
сигурност“ (№ I-9)

36

59

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
69

ПРАВИЛНИЦИ
За
За

45

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯ
СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България
и правителството на Република Узбекистан
за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията

изменение на Наредба № I-1 от 2008 г. за
специфичните изисквания, условията и
реда за постъпване на държавна служба
в Държавна агенция „Национална сигурност“
услови я та и реда, п ри кои т о се изплаща допълнително възнаграждение
за постигнати резултати в служебната
дейност въз основа на оценка на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (№ I-5)
реда за дост ъп до информационните
фон дове на Държа вна а г енц и я „Национална сигурност“ (№ I-7)
изменение на Наредба № І-5 от 2009 г. за
условията и реда, при които се изплаща допълнително възнаграждение за постигнати
резултати в служебната дейност въз основа
на оценка на служителите на Държавна
агенция „Национална сигурност“

ИНСТРУКЦИИ
За

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
НАРЕДБИ
отменяне на Наредба № 247 от 1995 г. за
звената за обработка на архивни фондове
и документи на физически и юридически
лица, издадена от Главно управление на
архивите при Министерския съвет

5

НАРЕДБИ

НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА
СЛУЖБА
ИНСТРУКЦИИ
За военната служба в Националната разузнавателна служба (№ 2212)

изменение и допълнение на Наредба № 7
от 2008 г. за правилата за разпределение и
процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА
КАСА
ПРАВИЛНИЦИ
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
НЗОК

С Т Р. 1 3 1

За

устройството и дейността на регионалните
дирекции по горите
устройството и дейността на държавните
горск и стопанства – държавни предприятия към Държавната агенция по
горите
устройството и дейността на държавн и т е ловн и с т оп а нс т в а – д ърж а вн и
предприятия към Държавната агенция
по горите

72

72

72

НАРЕДБИ
За

65

За

реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика
и за извършване на дейности в горския
фонд (№ 1)
залесяване и инвентаризация на горските
култури (№ 2)

8
15

С Т Р. 1 3 2
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ДОГОВОРИ
Между правителството на Република България
и правителството на Република Беларус
за сътрудничество в областта на туризма
Между правителството на Република България и правителството на Република Сан
Марино за сътрудничество в областта на
туризма
За

ПРАВИЛНИЦИ
изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На

43

За

За

За

11

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
42

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

1
38

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБИ
За

условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване (№ 1)

За

реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали
събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги преди 1 януари 2010 г.

3

5

ПРАВИЛА

5

11
За
24

30
74

РЕШЕНИЯ
За

62

38
50

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
За

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

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

6

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРАВИЛА
Задължителни правила за изменение и допълнение на „Задължителни правила за българските пристанища на р. Дунав“
Задължителни правила за морските пристанища на Република България

15

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЯ
Между Република България и Португалската
република за взаимната защита на класифицирана информация
Между правителството на Република България
и правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Между правителството на Република България
и Федералното правителство на Република
Австрия за обмен и взаимна защита на
класифицирана информация
Между правителството на Република България
и правителството на Република Хърватия
за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
За за щ и та на к ласифи ц и ра ната и нфор маци я меж ду правителството на Република България, от една страна, и
правителството на Държавата Израел/
Израелското Министерство на отбраната, от друга страна

Ком иси я т а за за щ и т а на кон к у р енцията

ПРАВИЛНИЦИ
45

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШЕНИЯ
приемане на изменени Правила за търговия с електрическа енергия (№ П-1)

БРОЙ 103

ПРАВИЛНИЦИ
изменение на Устройствения правилник на
Комисията за защита на конкуренцията 44,88
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита
на конкуренцията
92

изменение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на
национално значими номера при промяна
на доставчика на обществена мобилна
телефонна услуга (№ 230)
Поправка
За тълкуване на чл. 9, ал. 3 от Наредба № 1
от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване
(№ 263 )
За изменение и допълнение на Списъка на
радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз
радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (№ 394)
За изменение и допълнение на Правила за
условията и реда за достъп до обществена
информация в Комисията за регулиране
на съобщенията (№ 595)
За изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения за
собствени нужди чрез радиосъоръжения,
които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално
определен (№ 449)

26
34

28

36

45

46

БРОЙ 103
За

За

За

За
За

За
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изменение и допълнение на Техническите
изисквания за работа на мобилни наземни
мрежи и съоръженията, свързани с тях
(№ 608)
изменение и допълнение на Техническите
изисквания за работа на електронните
съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с
тях (№ 609)
изменение и допълнение на Техническите
изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от
любителска радиослужба (№ 630)
изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (№ 752)
изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа с електронни
съобщ и т елни м реж и о т неподви ж на
радиослужба и съоръженията, свързани с тях, приети с Решение № 1308 от
2007 г. (№ 1212)
изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни
съобщителни мрежи от радиослужби
неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях,
приет и с Решение № 1475 от 2007 г.
(№ 1213)

48

За

48
За
51
63

За
За

82

За

82

СПЕЦИФИКАЦИИ
Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга

За
4

ПЛАНОВЕ
Национален номерационен план на Република
България

14
За

ПРАВИЛНИЦИ
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност

изчисляване и обявяване на стойността на
един дял и за изискванията към воденето
на индивидуалните партиди
28,
изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2003 г. за лицензите за извършване на
дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия,
за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество
със специална инвестиционна цел
изменение и допълнение на Наредба № 35
от 2006 г. за капиталовата адекватност и
ликвидността на инвестиционните посредници
изменение и допълнение на Наредба № 38
от 2007 г. за изискванията към дейността
на инвестиционните посредници
изменен ие и доп ъ л нен ие на Нар едба № 34 о т 20 06 г. за услови я та за
сключване на сделки за намаляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и
ограниченията към тези сделки
изменение и допълнение на Наредба № 10
от 2003 г. за изискванията към състава
и структурата на собствения капитал
(капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните
ликвидни средства на дружеството и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
изменение и допълнение на Наредба № 29
от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари
и индексите на регулираните пазари на
ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от
Кодекса за социално осигуряване

74

28

28
39

53

94

98

ИНСТРУКЦИИ

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО
ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
За

С Т Р. 1 3 3

изменение и допълнение на Инструкция
№ 1 от 2006 г. за реда и начина за служебно
разпределение на лицата, неизбрали фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване

46

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

83

ИНСТРУКЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

За

ПРАВИЛНИЦИ
За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Гаранционния фонд

6

НАРЕДБИ
За
За

изменение и допълнение на Наредба 13 от
2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
изменение и допълнение на Наредба № 9
от 2003 г. за начина и реда за оценка на
активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на
пенсионноосигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за

условията и реда за носене на служебно
оръжие от военнослужещите и цивилните служит ели по служебно правоотношение от служба „Военна полиция“
(№ ВП-5400)

86

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ
И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

13

НАРЕДБИ
За

изменение на Наредба № 2 от 1999 г. за
материално стимулиране на обществените
възпитатели

9

С Т Р. 1 3 4
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЯ
За

За

За

За

За

За

За

За

За

За

обявяване за избрана за народен представител в 25. многомандатен избирателен
район – София, Надя Димитрова Иванова от листата на коалиция „АТАКА“
на м яс т о т о на Вла д и м и р Първа нов
Кузов (№ 404)
обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен избирателен район – Монтана, Венцислав Евгениев Куткудейски от листата на коалиция „Коалиция за България – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. „Рома“, КПБ,
БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ“ на мястото на Васил Тодоров Калинов (№ 405)
обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен избирателен район – Монтана, Марин Йорданов
Маринов от листата на „Коалиция за
Бъ л гари я – БСП, ПБС, П Д – Соц иалдемократи, ДСХ, П. „Рома“, К ПБ,
БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ“ на мястото на Венцислав Евгениев Куткудейски
(№ 406)
приемане на Методика за определяне на
резултатите от гласуването в изборите за
народни представители на 5 юли 2009 г.
(№ НС-9)
изменение на Методиката за определяне
на резултатите от гласуването в изборите
за народни представители на 5 юли 2009 г.
(№ НС-63)
обявяване за избран за народен представител в 4. многомандатен избирателен район – Велико Търново, Христо Любенов Георг иев от листата на
Национално движение Симеон Втори
(НДСВ) на мястото на Мариана Йонкова
Костадинова (№ 407)
обявяване за избрана за народен представител в 14. многомандатен избирателен
район – Перник, Ина Тодорова Димитрова от листата на „Коалиция за България – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. „Рома“, КПБ, БЗНС – Ал.
Стамболийски, ЗПБ“ на мястото на Ненко Викторов Темелков (№ 408)
обявяване за избрана за народен представител в 21. многомандатен избирателен
район – Сливен, Мари я Ра дославова
Стоянова от листата на „Коалиция за България – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. „Рома“, КПБ, БЗНС – Ал.
Стамболийски, ЗПБ“ на мястото на Диана Атанасова Хитова (№ 409)
обявяване за избран за народен представител в 5. многомандатен избирателен
район – Видин, Митко Левчев Антов от
листата на „Коалиция за България – БСП,
ПБС, П Д – Соц иа л демок рат и, ДСХ,
П. „Рома“, К ПБ, БЗНС – А л. Стамболийски, ЗПБ“ на мястото на Надя
Антонова Кочева (№ 410)
обявяване за избран за народен представител в 25. многомандатен избирателен
район – София, Николай Симеонов Ма-

За
20

За
20

За
22

34
За
38
За

40
За

За
40

За

40

За

40
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линов от листата на „Коалиция за България – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. „Рома“, КПБ, БЗНС – Ал.
Стамболийски, ЗПБ“ на мястото на Евгений
Спасов Иванов (№ 411)
обявяване за избран за народен представител в 5.многомандатен избирателен
район – Видин, Кръсто Петров Спасов от
листата на „Коалиция за България – БСП,
ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П.
„Рома“, КПБ, БЗНС – Ал. Стамболийски, ЗПБ“ на мястото на Митко Левчев Антов (№ 412)
обявяване за избран за народен представител в 19. многомандатен избирателен
район – Русе, Йордан Петров Борисов
от листата на коалиция Съюз на свободните демократи, БЗНС – Народен съюз,
ВМРО – Българско национално движение – Коа лици я „Българск и народен
съюз“, на мястото на Борислав Иванов
Българинов (№ 413)
обявяване за избрана за народен
представител в 5. многомандатен изби рателен район – Ви дин, Ми рослава Ма л и нова М и т ова-М и р о с л а вова ,
о т л ис тата на „Коа л и ц и я за Бъ л гария – БСП, ПБС, ПД – Социалдемократи, ДСХ, П. „Рома“, КПБ, БЗНС – Ал.
Стамболийск и, ЗПБ“ на м ястото на
Кръсто Петров Спасов (№ 414)
обявяване на резултатите от изборите за Четиридесет и първото Народно събрание, п роизведени на 5 юли
2009 г. (№ НС-222)
обявяване на резултатите от изборите
за народни представители за Четиридесе т и п ърво т о Народ но с ъбра н ие,
произведени на 5 юли 2009 г., за мажоритарните кандидати, регистрирани
за участие в изборите по едномандатни
избирателни райони (№ НС-223)
обявяване за избрани за народни предс та ви т ел и в Чет и ри десет и п ърво т о
Народно събрание в многомандатните
избирателни райони (№ НС-224)
обявяване за избрана кандидата за народен
представител Цвета Алипиева Георгиева,
партия „АТАКА“, в многомандатен избирателен район Варненски № 3 на мястото
на Волен Николов Сидеров, който остава
избран в многомандатен избирателен
район Бургаски № 2 (№ НС-226)
обявяване за избран кандидата за народен
представител Любомир Владимиров Владимиров, партия „АТАКА“, в многомандатен избирателен район Русенски № 19
на мястото на Десислав Славов Чуколов,
който остава избран в многомандатен
изби рат елен ра йон П левенск и № 15
(№ НС-227)
о бя вя ва не з а из бра на к а н д и дат а з а
народен представител Петя Николова
Раева, партия „Движение за права и
свободи“, в многомандатен избирателен
район Пловдивски № 17 на мястото на
Джевдет Ибрям Чакъров, който остава
избран в многомандатен избирателен
район Бургаски № 2 (№ НС-228)

40
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52

52

52

52

52
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обявяване за избран кандидата за народен
представител Хасан Илияз Хаджихасан,
партия „Движение за права и свободи“,
в многомандатен избирателен район
Великотърновски № 4 на мястото на
Камен Костов Костадинов, който остава
избран в многомандатен избирателен
район Силистренски № 20 (№ НС-229)
обявяване за избран кандидата за народен представител Юнал Тасим Тасим,
партия „Движение за права и свободи“,
в многомандатен избирателен район
Кърджалийски № 9 на мястото на Лютви
Ахмед Местан, който остава избран в
многомандатен избирателен район Старозагорски № 27 (№ НС-230)
обявяване за избран кандидата за народен
представител Огнян Андонов Пейчев,
партия „АТАКА“, в многомандатен избирателен район Ямболски № 31 на мястото
на Павел Димитров Шопов, който остава
избран в многомандатен избирателен
район Пловдив № 16 (№ НС-231)
обявяване за избран кандидата за народен
представител Румен Иванов Такоров, коалиция Коалиция за България – партия
„Българска социалистическа партия“,
партия „Движение за социален хуманизъм“, партия „Партия български социалдемократи“, партия „Политическа партия
„Рома“, партия „Комунистическа партия
на България“, партия „Земеделски съюз
„А лександър Стамболийск и“, парти я
„Нова зора“, в многомандатен избирателен
район Търговищки № 28 на мястото на
Румен Стоянов Овчаров, който остава
избран в многомандатен избирателен
район София № 23 (№ НС-232)
обявяване за избран кандидата за народен
представител Александър Владимиров
Радославов, коалиция Коалиция за България – партия „Българска социалистическа партия“, партия „Движение за
социален хуманизъм“, партия „Партия
българск и социалдемократи“, парти я
„Политическа партия „Рома“, партия
„Комунистическа партия на България“,
партия „Земеделски съюз „Александър
Стамболийск и“, парти я „Нова зора“,
в многомандатен избирателен район
С офи я № 25 на м яс т о т о на С ерг ей
Дмитриевич Станишев, който остава
избран в многомандатен избирателен
район Варненски № 3 (№ НС-233)
обявяване за избран кандидата за народен
представител Огнян Стоичков Янакиев,
партия „АТАКА“, в многомандатен избирателен район Пловдивски № 17 на
мястото на Явор Божилов Нотев, който
остава избран в многомандатен избирателен район София № 23 (№ НС-234)
обявяване за избран за народен представител във 2. многомандатен избирателен
район – Бургаски, Иван Атанасов Алексиев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото
на Тодор Жаков Йосифов (№ 239)
о б я в я в а не з а и з б р а н и к а н д и д ат и т е
за народни представители на м ястото на избраните членове на Министерския съвет (№ НС-240)

За

52

За

За
52
За

52

За

За
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обявяване за избран за народен представител в 4. многомандатен избирателен
район – Великотърновски, Аспарух Бочев Стаменов от листата на ПП „ГЕРБ“
на м яс т о т о на Людм и л Хара ламбев
Гецов (№ НС-242)
обявяване за избрана за народен представител в 25. многомандатен избирателен район – София, Снежана Георгиева Дукова от
листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Владислав Иванов Горанов (№ НС-246)
обявяване за избран за народен представител в 16. многоманд атен избирателен
район – Пловдив, Антоний Йорданов Йорданов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото
на Иван Борисов Тотев (№ НС-247)
изменение на изборните резултати съобразно Решение № 8 от 7 октомври
2009 г. на Конституционния съд на Република България по к.д. № 9 от 2009 г.
(№ НС-251)
обявяване за избран за народен представител в 11. многомандатен избирателен
район – Ловеч, Димитър Ангелов Горов
от листата на коалиция „Коалиция за
България“ на мястото на Евгений Василев
Узунов (№ НС-253)
обявяване за избрана за народен представител в 24. многомандатен избирателен район – София, Стефани Михнева М и х а й лова о т л ис т ат а на П П
„ГЕРБ“ на мястото на Йорданка Асенова
Фандъкова (№ НС-254)

62

69

69

83

92

94

МЕТОДИКИ
52

За
За

определяне на резултатите от гласуването за народни представители
изменение на Методиката за определ я не на резул тат и т е о т гласу ва не т о
за народни представители

34

38

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЕШЕНИЯ
За
52
За

52

За

60

За

60

приемане на Методика за определяне на
резултатите от гласуването за членове на
Европейския парламент от Република
България на 7 юни 2009 г. (№ EП-9)
обявяване на окончателните резултати от
произведените на 7 юни 2009 г. избори
за членове на Европейския парламент от
Република България (№ ЕП-256)
обявяване на Станимир Янков Илчев за избран за член на Европейския парламент от
Република България от листата на политическа партия „НДСВ“ на мястото на Меглена Щилиянова Кунева (№ ЕП-259)
обявяване на Андрей Андреев Ковачев за
избран за член на Европейския парламент
от Република България от листата на политическа партия „ГЕРБ“ на мястото на
Румяна Русева Желева (№ ЕП-261)
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44

69

69
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2009 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
Авиационни оператори, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 37 от 2007 г. за условията
и реда за издаване на свидетелства на – за търговски
въздушен превоз в съответствие с изискванията на
JAR-OPS и контрола върху тях 38/109.
Автомобилен транспорт, Наредба № H-3 за
необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от
20 декември 1985 г. относно контролните уреди за
регистриране на данните за движението при – и Рег
ламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на
някои разпоредби от социалното законодателство,
свързани с – , за изменение на Регламенти (ЕИО)
№ 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета 31/20;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи
от прилагането на цени за пътуване по – , предвидени в нормативни актове за определени категории
пътници 51/27.
Агенция по вписванията, Наредба за изменение
на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за
начисляване и разходване на средствата за развитие
на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от – 7/186.
Агенция „Митници“, ПМС № 344 от 2008 г. за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 1 от 2001 г. 4/11; ПМС
№ 241 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 1 от 2001 г. 81/16;
ПМС № 261 за изменение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 1 от 2001 г. 90/2; ПМС № 302
за приемане на Устройствен правилник на – 100/26.
Агенция „Пътна инфраструктура“, ПМС № 295 за
приемане на Правилник за структурата, дейността и
организацията на работа на – 100/3.
Агенция по енергийна ефективност, ПМС № 32
за приемане на Устройствен правилник на – 15/1.
Адвокатски възнаграждения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за
минималните размери на – 2/41.
Адвокатски съвети, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за водене и
съхраняване на регистрите от – 14/60.
Административни дейности, Инструкция № 3
за създаване на вътрешни правила за извършване
на специфични – 64/68.
Администрация, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 42/21; ПМС № 123 за изискванията
за институционална идентичност на – 42/32; Инструкция № 1 за институционална идентичност
на – 64/58; Инструкция № 2 за наименованията на
домейните и поддомейните, използвани от – 64/66;
Инструкция № 4 за изискванията към дизайна на
интернет страниците на – 64/73.
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Аерозолни флакони, ПМС № 284 за изменение
и допълнение на Наредбата за етикетиране на – и
изискванията към тях, приета с ПМС № 113 от
2006 г. 97/16.
Академия на Министерството на вътрешните
работи, ПМС № 152 за закриване на факултет
„Сигурност“ в структурата на – София 47/54.
Акции, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 13 от 2003 г. за търгово предлагане за
закупуване и замяна на – 13/120.
Акции от държавата, ПМС № 31 за предоставяне
на средства от републиканския бюджет за придобиване на – във връзка с увеличението на капитала
на търговско дружество 14/19.
Акцизи и данъчни складове, Закон за допълнение
на Закона за – 24/20; Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – 28/7; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 44/4; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 95/20; Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – 100/39.
Амнистия, Закон за – 26/2.
Апарати за рентгено-структурен анализ, Наредба за отмяна на Наредба № 1 от 1975 г. за работа
с – 41/30.
Асансьорни уредби, Наредба № 2 за избор и проектиране на – в жилищни и общественообслужващи
сгради 46/27.
Атестиране, Наредба № 1 за показателите и реда
за – на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен
ръководител 93/61.

Б
Банка с отнета лицензия, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда
за плащане на суми по влогове в – до гарантирания
размер 63/42.
Басейнови дирекции, Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за дейността, организацията на работа и състав на – 92/9.
Батерии и акумулатори, ПМС № 345 от 2008 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и
акумулатори и за третиране и транспортиране на
отпадъци от – 5/2.
Бедствия, ПМС № 70 за приемане на Наредба
за ранното преду преж дение и оповестяването
при – 26/9.
Безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 207 за
изменение и допълнение на ПМС № 55 от 2007 г.
за условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на договорена – от
Структурните фондове на Европейския съюз и от
Програма ФАР на Европейския съюз 68/4.
Безопасност при пожар, Наредба № Із-1971 за
строително-технически правила и норми за осигуряване на – 96/4.
Безплатни винетки, Наредба № Н-20 от 2008 г.
за условията и реда за компенсиране на стойността
на – , получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, освободени от заплащане
на винетни такси при ползване на републиканските
пътища 1/66.
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Безплатно обучение по български език, Наредба
№ 3 за условията и реда за осигуряване на – ,
както и на обучение по майчин език и култура, на
учениците в задължителна училищна възраст, деца
на граждани на държави, членки на Европейския
съюз, Европейското икономическо пространство и
Швейцария 50/28.
Безработица, ПМС № 26 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на
паричните обезщетения за – , приета с ПМС № 32
от 2002 г. 13/3; ПМС № 199 за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на
паричните обезщетения за – , приета с ПМС № 32
от 2002 г. 67/28.
Биоцидни препарати, Наредба за отмяна на
Наредба № 44 от 2004 г. за условията и реда за
пускане на пазара на – 41/31.
Битови отпадъци, ПМС № 209 за осигуряване
на финансиране за изграждането на регионални
системи за управление на – , на регионалните
съоръжения за предварително третиране на – и за
закриването на общински депа за – 68/6.
Българо-германски център за професионално обучение, Царево, ПМС № 30 за създаване на – 14/18;
Устройствен правилник на – 35/95.
Българо-германски центрове за професионално
обучение, Правилник за изменение и допълнение
на устройствените правилници на – в Пазарджик,
Плевен, Стара Загора и Смолян 35/98.
Българска кандидатура за поста Генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия
договор (НАТО), ПМС № 35 за издигане на – и за
предоставяне на допълнителни финансови средства
от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на външните работи за координиране
на кампанията за подкрепа сред държавите, членки
на НАТО, в полза на българската кандидатура 14/22.
Български документи за самоличност, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 82/2.
Български лични документи, Закон за допълнение
на Закона за – 102/4.
Български пристанища на р. Дунав, Задължителни
правила за изменение и допълнение на Задължителни правила за – 38/110.
Български спортен тотализатор, ПМС № 218
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 163 от 2000 г. 73/6.
Бюджети, ПМС № 191 за оптимизиране и ограничаване на разходите по – за 2009 г. 63/2.
Бюджетни и държавни предприятия, ПМС № 157
за определяне на условията и реда за прихващане
при установени случаи на недължимо платени и
надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на – , получени
от предприсъединителните финансови инструменти,
фондовете на Европейския съюз, от национално
съфинансиране или авансово финансиране, както
и за определяне на мерки за своевременното им
докладване 48/31.
Бюджетни кредити, ПМС № 72 за одобряване
на – по инвестиционната програма за 2009 г. 26/18;
ПМС № 170 за изменение на ПМС № 72 от 2009 г.
за одобряване на – по инвестиционната програма
за 2009 г. 53/2; ПМС № 175 за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с – в
Министерството на отбраната 57/24.
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Бюджетни предприятия, ПМС № 156 за ограничаване на нелихвени разходи за 2009 г. в – 47/55;
ПМС № 166 за изменение и допълнение на ПМС
№ 156 от 2009 г. за ограничаване на нелихвени
разходи за 2009 г. в – 52/18.

В
Ветерани от войните, Наредба за изменение
на Наредба № 17 от 2000 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарства на – 30/13.
Ветеринарни лечебни заведения, Наредба № 42 от
2008 г. за изискванията към – и видът и обемът
на ветеринарномедицинската дейност, която може
да се извършва в тях 1/58.
Ветеринарномедицински продукти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2006 г. за
изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на – 92/13.
Вещи лица, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на – 98/78.
Взаимоспомагателни кредитни кооперации на
частни земеделски стопани, ПМС № 343 от 2008 г.
за реда за продължаване на дейността на – 4/4.
Взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, ПМС № 111 за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за контрол
над – , приет с ПМС № 169 от 1999 г. 37/10; ПМС
№ 227 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за контрол над – , приет с
ПМС № 169 от 1999 г. 77/6; Закон за изменение и
допълнение на Закона за контрол над – 88/1.
Висше образование, ПМС № 63 за изменение и
допълнение на Наредбата за държавните изисквания
за признаване на придобито – и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища,
приета с ПМС № 168 от 2000 г. 25/44.
Висш съдебен съвет, Правилник за организация
на дейността на – и неговата администрация 66/1;
Правилник за организацията на дейността на Инспектората към – и за дейността на администрацията и на експертите 63/3.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“,
ПМС № 120 за преобразуване на Транспортния
колеж в структурата на – във факултет „Техника и
строителни технологии в транспорта“ 42/30.
Влакове, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническа
експлоатация, движението на – и сигнализацията
в железопътния транспорт 43/75.
Влогове в банките, Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на – 44/3.
Води, Наредба № 18 за качеството на – за напояване на земеделските култури 43/63; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 47/2; Закон за изменение и допълнение на Закона за – 95/1.
Войски, Закон за изменение и допълнение на Закона
за преобразуване на Строителните – , – на Министерството на транспорта и – на Комитета по пощи
и далекосъобщения в държавни предприятия 81/2.
Военни технологии и оборудване, ПМС № 267 за
изменение на ПМС № 91 от 2001 г. за утвърждаване
на Списък на държавите и организациите, спрямо
които Република България прилага забрана или
ограничения върху продажбата и доставките на
въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на
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ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в
изпълнение на Обща позиция 2008/944/ОВППС на
Съвета на Европейския съюз от 8 декември 2008 г.,
определяща общи правила за режим на контрол върху
износа на – 92/8.
Военна служба, Наредба № Н-15 за адаптация
при освобождаване от – 59/36.
Военномедицинска академия, ПМС № 291 за целево
предоставяне на средства от централния бюджет за
2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната
за нуждите на – 98/64.
Военнослужещи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2004 г. за подбор на – на
кадрова военна служба и граждански лица от Въоръжените сили на Република България за работа
в щабове и органи на международни организации
16/71; ПМС № 154 за приемане на Класификатор на
длъжностите на – в Министерството на отбраната
48/2; Наредба № Н-18 за определяне условията и
реда за изплащане на еднократно обезщетение при
преместване на служба в друго населено място
на – и на членовете на техните семейства 63/35;
Инструкция за отменяне на Инструкция № 10 от 2001 г.
за реда на изготвяне на длъжностни характеристики
за длъжностите, заемани от кадрови – 90/43.
Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, ПМС № 29 за изменение на ПМС № 204 от
1999 г. за определяне на – към министъра на културата и за преобразуване и закриване на държавни
културни институти 14/18; ПМС № 91 за изменение
на ПМС № 204 от 1999 г. за определяне на – към
министъра на културата и за преобразуване и закриване на държавни културни институти 34/52.
Въоръжени сили, ПМС № 139 за изменение на
ПМС № 54 от 2008 г. за приемане на Актуализиран
план за организационно изграждане и модернизация на – на основата на Плана за организационно
изграждане и модернизация на – до 2015 г., приет
с ПМС № 301 от 2004 г. 43/15; ПМС № 183 за изменение на ПМС № 54 от 2008 г. за приемане на
Актуализиран план за организационно изграждане
и модернизация на – на основата на Плана за организационно изграждане и модернизация на – до
2015 г., приет с ПМС № 301 от 2004 г. 59/7; ПМС
№ 276 за изменение на ПМС № 54 от 2008 г. за
приемане на Актуализиран план за организационно
изграждане и модернизация на – на основата на
Плана за организационно изграждане и модернизация
на – до 2015 г., приет с ПМС № 301 на Министерския
съвет от 2004 г. 96/1.
Върховен административен съд, Правилник за
администрацията на – 66/14.
Върховен касационен съд, Правилник за администрацията на – 66/38.
Вътрешен одит в публичния сектор, Закон за
изменение на Закона за – 78/2.

Г
Гарантиран минимален доход, ПМС № 6 за определяне на нов месечен размер на – 7/8.
Гаранционен фонд, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – 6/102.
Гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно, ПМС № 332 от 2008 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за създаване на – и
неговите функции 2/9.
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Генерален секретар на ООН по водоснабдяването и санитацията, ПМС № 118 за подготовката,
координацията и финансирането на 12-ата среща
на Съвещателния борд на – и на паралелната министерска конференция на страните от региона на
Черно море, които ще се проведат от 25 до 29 май
в София 42/29.
Герб на Република България, ПМС № 132 за изменение и допълнение на ПМС № 476 от 1997 г. за
използване на изображението на – 43/4.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 101/148.
Главна дирекция „Охрана“, Правилник за устройството и дейността на – 60/19.
Главно управление на архивите при Министерския
съвет, Наредба за отменяне на Наредба № 247 от
1995 г. за звената за обработка на архивни фондове
и документи на физически и юридически лица,
издадена от – 45/39.
Гори, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 6/18; 80/2.
Горски култури, Наредба № 2 за залесяване и
инвентаризация на – 15/27.
Граждани на Европейския съюз, Закон за изменение
и допълнение на Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на – и членовете на техните семейства 102/10.
Граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове, ПМС № 22 за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за уреждане
на жилищни въпроси на – , приет с ПМС № 203
от 1992 г. 12/9; Закон за изменение на Закона за
уреждане правата на – 44/2.
Гражданска регистрация, Закон за допълнение
на Закона за – 19/2.
Граждански летища, Наредба № 3 за аварийноспасителното осигуряване на – 44/81.
Граждански процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 42/18; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2008 г. за
утвърждаване на образците на книжа, свързани с
връчването по – 53/14.
Гражданско въздухоплаване, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 47/18; Закон за изменение и допълнение на Закона за – 82/17.
Гранични контролно-пропускателни пунктове,
ПМС № 34 за изменение и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС № 104 от 2002 г. 14/20;
Инструкция № Iз-1405 за реда за осъществяване
на граничния паспортно-визов контрол на – 64/23.

Д
Данни от работодателите, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване
и съхранение на – , осигурителите за осигурените
при тях лица, както и от самоосигуряващите се
лица 3/64.
Данък върху добавената стойност, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – 4/92; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-14 от 2006 г. за
възстановяване на – и акциз на дипломатически
представителства, консулства, представителства на
междуправителствени организации и членовете на
техния персонал 63/41; Закон за изменение и допълнение на Закона за – 95/3; Правилник за изменение
на Правилника за прилагане на Закона за – 100/39;
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Наредба № H-9 за възстановяването на – на данъчно
задължени лица, неустановени в държавата членка
по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността 101/159.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон
за изменение и допълнение на – 12/2; Закон за
допълнение на – 32/2.
Двигатели, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 78 от 2006 г. за одобряване типа
на: – със запалване чрез сгъстяване по отношение
на емисиите замърсяващи газове и частици; – с
принудително запалване, работещи с гориво „природен газ“ или „втечнен нефтен газ“, по отношение
на емисиите замърсяващи газове; нови моторни
превозни средства, оборудвани с тези – 3/54.
Двигатели с вътрешно горене, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г.
за условията и реда за одобрение на типа на – за
извънпътна техника по отношение на емисиите на
замърсители 48/45.
Дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
ПМС № 160 за приемане на Наредба за възлагане
извършването на – , включително процесуално
представителство 50/2.
Делегирани бюджети, ПМС № 204 за приемане на
критерии и ред за оценяване на въведените системи
на – за 2009 г. 67/39.
Денонсиране, Закон за – на Споразумението между
Република България и Програмата за развитие на
Организацията на обединените нации от 1992 г. и на
Допълнителния протокол към него от 2004 г. 93/1.
Дирекция за национален строителен контрол,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2006 г. за условията и реда за начисляване и
разходване на средствата за премахване на незаконно
строителство, за развитие на материалната база, за
повишаване на квалификацията и за стимулиране
на служителите на – 21/30.
Длъжностни характеристики за длъжностите,
заемани от кадрови военнослужещи, Инструкция за
изменение и допълнение на Инструкция № 10 от
2001 г. за реда за изготвяне на – 12/37.
Договор, – между правителството на Република
България и правителството на Република Беларус за
сътрудничество в областта на туризма 43/27; – между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за сътрудничество в областта на туризма 45/23; – за екстрадиция
между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати
51/20; – между Република България и Република
Молдова за социално осигуряване 67/44; – между
Кралство Белгия, Федерална република Германия,
Кралство Испания, Френската република, Великото
херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и
Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма,
презграничната престъпност и нелегалната миграция
82/28; Учредителен – на Международната банка за
възстановяване и развитие 90/28; – между правителството на Република България и правителството на
Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита
на инвестиците 97/42; – от Лисабон за изменение
на – за Европейския съюз и на – за създаване на
Европейската общност 101/25.
Документи, ПМС № 41 за приемане на Наредба
за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на – в уч-
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режденските архиви на държавните и общинските
институции, Наредба за реда за използване на – от
Националния архивен фонд и Наредба за условията и реда за водене на Регистър на Националния
архивен фонд 17/15.
Документи, издадени от училища на чужди държави,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи
на училищно обучение или степени на образование
и професионална квалификация по – 32/48.
Домашни любимци, Наредба № 41 от 2008 г. за
изискванията към обекти, в които се отглеждат,
развъждат и/или предлагат – с цел търговия, към
пансиони и приюти за животни 1/34.
Допълнителни бюджетни кредити, ПМС № 326
от 2008 г. за одобряване на – по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2008 г.
1/7; ПМС № 334 от 2008 г. за изменение на ПМС
№ 261 от 2008 г. за – за 2008 г. 2/13; ПМС № 143
за одобряване на – по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2009 г. за финансово подпомагане на законните наследници на
починалите и на пострадалите при катастрофата
край Ямбол на 28 май 2009 г. 45/17; ПМС № 208
за предоставяне на – за непредвидени и неотложни
разходи, свързани с ликвидиране на последиците
от интензивните валежи на 7 август 2009 г. на територията на община Добрич 68/5; ПМС № 279 за
предоставяне на – за непредвидени и неотложни
разходи, свързани с ликвидиране на последиците от
интензивните валежи на 10 ноември 2009 г. на територията на община Кюстендил 96/3; ПМС № 280
за одобряване на – по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за
2009 г. 96/3.
Допълнителни разходи, ПМС № 300 за одобряване на – и трансфери по републиканския бюджет за
2009 г. 101/14.
Допълнителни средства, ПМС № 247 за внасяне
на – в републиканския бюджет за 2009 г. от търговски
дружества с държавно участие в капитала 84/4; ПМС
№ 281 за изменение на ПМС № 247 от 2009 г. за
внасяне на – в републиканския бюджет за 2009 г. от
търговски дружества с държавно участие в капитала
96/3; ПМС № 298 за предоставяне на – от републиканския бюджет за 2009 г. на „Български държавни
железници” – ЕАД 100/24; ПМС № 301 за допълнение
на ПМС № 247 от 2009 г. за внасяне на – в републиканския бюджет за 2009 г. от търговски дружества с
държавно участие в капитала 101/15; ПМС № 317 за
одобряване на – за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за януари 2010 г. 103/18.
Допълнително възнаграждение, Наредба № Iз-787
за условията и реда за формиране на – за резултати
в служебната дейност 55/56.
Допълнително задължително пенсионно осигуряване, Инструкция за изменение и допълнение
на Инструкция № 1 от 2006 г. за реда и начина
за служебно разпределение на лицата, неизбрали
фонд за – 46/44.
Допълнително пенсионно осигуряване, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г.
за начина и реда за оценка на активите и пасивите
на фондовете за – и на пенсионноосигурителното
дружество, на стойността на нетните активи на
фонда, за изчисляване и обявяване на стойността
на един дял и за изискванията към воденето на
индивидуалните партиди 28/107; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за
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условията за сключване на сделки за намаляване
на инвестиционния риск, свързан с активите на
фонд за – и за изискванията и ограниченията към
тези сделки 53/15; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда
за оценка на активите и пасивите на фондовете
за – и на пенсионноосигурителното дружество, на
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и
за изискванията към воденето на индивидуалните
партиди 74/11; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава
и структурата на собствения капитал (капиталовата
база) на пенсионноосигурителното дружество и към
минималните ликвидни средства на дружеството и
на управляваните от него фондове за – 94/58.
Достъп до медицинска помощ, ПМС № 324 от
2008 г. за изменение на Наредбата за осъществяване
правото на – , приета с ПМС № 119 от 2006 г. 1/6.
Достъп и/или взаимно свързване, Наредба № 1
от 2008 г. за условията и реда за осъществяване
на – 5/124.
Достъпна среда, Наредба за отменяне на Наредба
№ 6 от 2003 г. за изграждане на – в урбанизираните
територии 54/2; Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие
с изискванията за – за населението, включително
за хората с увреждания 54/3.
Доходи на физическите лица, Закон за изменение и
допълнение на Закона за данъците върху – 32/2; 95/12.
Дисциплинарна практика в МВР, Инструкция за
изменение и допълнение на Инструкция № Iз-1015
от 2006 г. за дисциплината и – 65/14.
Дългосрочни командировки в чужбина, ПМС № 83
за изменение и допълнение на Наредбата за – ,
приета с ПМС № 252 от 2000 г. 29/3.
Държавен бюджет, ПМС № 325 от 2008 г. за
изменение и допълнение на ПМС № 15 от 2008 г.
за изпълнението на – на Република България за
2008 г. 1/6; ПМС № 11 за разходване на средствата
от резерва за непредвидени и неотложни разходи в
частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1,
ал. 2, т. 4.3 от Закона за – на Република България
за 2009 г. 8/2; ПМС № 27 за изпълнението на – на
Република България за 2009 г. 13/9; ПМС № 52 за
изменение на ПМС № 27 от 2009 г. за изпълнението на – на Република България за 2009 г. 19/46;
ПМС № 149 за разпределение на средствата по т.
24 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона
за – на Република България за 2009 г. 46/3; ПМС
№ 243 за изменение и допълнение на ПМС № 27 от
2009 г. за изпълнението на – на Република България
за 2009 г. 83/5; Закон за – на Република България за
2010 г. 99/1; Закон за допълнение на Закона за – на
Република България за 2009 г. 102/16.
Държавен протокол, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 39/2; ПМС № 172 за приемане
на Правилник за прилагане на Закона за – 57/3.
Държавен здравен контрол, Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на – 63/14.
Държавен фонд „Земеделие“, ПМС № 255 за приемане на Устройствен правилник на – 87/39.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, ПМС № 258 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 13 от 2004 г. 89/4.
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Държавна агенция за бежанците при Министерския
съвет, ПМС № 125 за изменение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 59 от 2008 г. 42/37.
Държавна агенция „Национална сигурност“, Наредба за изменение на Наредба № I-1 от 2008 г. за
специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в – 31/34; Инструкция
№ РД-595 за реда за разпределянето на работното
време, за неговото отчитане и за компенсирането
на работата на държавните служители в – извън
редовното работно време 36/47; Наредба № I-5 за
условията и реда, при които се изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в
служебната дейност въз основа на оценка на служителите на – 49/103; Наредба № I-7 от 13 юли 2009 г.
за реда за достъп до информационните фондове
на – 57/45; Инструкция № I-9 за условията и реда
за носене на служебно оръжие от държавните служители на – 59/41; Наредба за изменение на Наредба
№ І-5 от 2009 г. за условията и реда, при които се
изплаща допълнително възнаграждение за постигнати
резултати в служебната дейност въз основа на оценка
на служителите на – 87/60; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 93/19; Постановление
№ 308 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 23 от
2008 г. 101/16; ПМС № 316 за създаване на териториални дирекции на – и определяне на седалищата
и районите им на действие 103/17.
Държавна парично-предметна лотария, ПМС № 59
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 26 от 2000 г. 22/5.
Държавна власт и местно самоуправление, Закон
за пряко участие на гражданите в – 44/6.
Държавна собственост, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 33/15.
Държавна служба, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1009 от 2006 г. за условията
и реда за постъпване на – в МВР 56/4; Наредба за
изменение на Наредба № 1 от 2000 г. за документите за заемане на – 57/38.
Държавни горски стопанства, Правилник за
устройството и дейността на – , държавни предприятия към Държавна агенция по горите 72/12.
Държавни ловни стопанства, Правилник за устройството и дейността на – , държавни предприятия
към Държавна агенция по горите 72/14.
Държавни инвестиционни заеми, ПМС № 329 от
2008 г. за разрешаване на бюджетни кредити за
сметка на – 1/8.
Държавни помощи, ПМС № 14 за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – , приет с ПМС № 61 от 2007 г. 10/15.
Държавни служители, ПМС № 42 за изменение
и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите за – , приета с ПМС № 8 от 2004 г. 16/23.
Държавно обществено осигуряване, ПМС № 28 за
изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения
и помощи от – , приета с ПМС № 364 от 2006 г.
13/105; ПМС № 198 за изменение и допълнение на
Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от – , приета с ПМС
№ 364 от 2006 г. 67/6; Закон за бюджета на – за
2010 г. 99/60.
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Държавно-обществена консултативна комисия
по обредните дейности, ПМС № 62 за закриване
на – 24/20.
Държавно-обществена консултативна комисия за
наблюдение и анализ на цените на потребителските
стоки и услуги, ПМС № 272 за отменяне на ПМС
№ 18 от 2007 г. за създаване на – 94/27.
Държавно-обществена консултативна комисия по
въпросите на превенцията на престъпността, ПМС
№ 303 за изменение и допълнение на ПМС № 125
от 2005 г. за създаване на – 102/16.
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството
и дейността на – 98/65.

Е
Европейски парламент, Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на – от
Република България 25/40; Закон за изменение на
Закона за избиране на членове на – от Република
България 47/18.
Европейски съюз, Наредба № Н-2 за реда и начина
за осъществяване, координация и хармонизация
на специфичните одитни дейности по фондове и
програми на – 25/90; ПМС № 202 за създаване на
механизъм за координация на управлението на
средствата от – 67/36; ПМС № 212 за изменение
на ПМС № 85 от 2007 г. за организация и координация по въпросите на – 71/2; ПМС № 277 за
отменяне на ПМС № 197 от 2008 г. за материално
стимулиране на служителите, изпълняващи функции
по усвояване на средства по структурните фондове и
предприсъединителните програми на – 96/2; ПМС №
285 за приемане на Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове
и програми, съфинансирани от – 97/24.
Европейски фонд за връщане, ПМС № 205 за
определяне на органите за управление, сертифициране и одит на средствата по Европейския фонд
за връщане и за утвърждаване на Многогодишна
програма по – за периода от 2008 до 2013 г. 67/42.
Европейско обединение за териториално сътрудничество, Правилник за реда за водене на регистрите
при Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на – със седалище в Република
България и на българските юридически лица, които
членуват в – , чието седалище се намира в друга
държава, членка на Европейския съюз 80/88.
Единен административен документ, Наредба
за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за
прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и
Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93
на Ком иси я та о т носно п исмено дек лари ра не
чрез – 5/124; Наредба за изменение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено
деклариране чрез – 92/42; Наредба за изменение на
Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно
писмено деклариране чрез – 97/46.
Единен класификатор на длъжностите в администрацията, ПМС № 335 от 2008 г. за изменение и
допълнение на – , приет с ПМС № 47 от 2004 г. 2/13.
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Еднократна целева помощ, ПМС № 129 за определяне размера на – за ученици, записани в
първи клас на държавно или общинско училище,
за покриване на част от разходите в началото на
учебната 2009/2010 г. 42/41.
Електрическа енергия, ПМС № 18 за приемане
на Наредба за издаване на сертификати за произход
на – , произведена от възобновяеми енергийни източници 10/33; ПМС № 19 за изменение и допълнение
на Наредбата за формата, съдържанието, условията и
реда за издаване на сертификати за произход на – ,
произведена от възобновяеми енергийни източници
и/или по комбиниран начин, приета с ПМС № 110
от 2007 г. 10/37.
Електронен регистър на електронните адреси,
ПМС № 235 за приемане на Наредба за водене
на – на юридическите лица, които не желаят да
получават непоискани търговски съобщения 80/43.
Елeктронни съобщения, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 17/6; 89/2.
Електронни съобщителни мрежи, Наредба № 5 за
реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на
сервитутите на – , съоръжения и свързаната с тях
инфраструктура 63/38.
Електронна търговия, Закон за изменение на
Закона за – 82/19.
Електронно управление, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 82/27.
Енергетика, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 41/2; Закон за изменение на Закона
за – 103/12.
Енергийна ефективност, Наредба № РД-16-346
за показателите за разход на енергия, енергийните
характеристики на промишлени системи, условията
и реда за извършване на обследване за – на промишлени системи 28/89; Наредба № РД-16-348 за
обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра
на лицата, извършващи сертифициране на сгради и
обследване за – , реда за получаване на информация
от регистъра, условията и реда за придобиване на
квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване
и сертифициране 28/98; Наредба № РД-16-932 за
условията и реда за извършване на проверка за – на
водогрейните котли и на климатичните инсталации
по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за – и за
създаване, поддържане и ползване на базата данни за
тях 89/11; Наредба № РД-16-1057 за условията и реда
за извършване на обследване за – и сертифициране
на сгради, издаване на сертификати за енергийни
характеристики и категориите сертификати 103/33.
Енергийни източници, Закон за изменение и
допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните – и биогоривата 102/13.
Енергийни спестявания, Наредба № РД-16-347 за
условията и реда за определяне размера и изплащане
на планираните средства по договори с гарантиран
резултат, водещи до – в сгради, държавна и/или
общинска собственост 28/85.
Енергийни характеристики, Наредба № РД-161058 за показателите за разход на енергия и – на
сградите 103/50.
Етажна собственост, Закон за у п равление
на – 6/5; Наредба № 3 за създаване и поддържане на
публичен регистър на сградите в режим на – 50/29;
Наредба № 6 за определяне на прилежащата площ
към сгради в режим на – в квартали с комплексно
застрояване 78/56.
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Железопътен транспорт, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 22/2; 81/2; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г.
за изискванията, условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от – и реда за провеждане
на изпитите на лицата от персонала, отговорен за
безопасността на превозите 102/107.
Железопътна инфраструктура, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за
достъп и използване на – 44/108.
Железопътни превози, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските
и психологическите изисквания към персонала, който
осъществява – на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните
(предсменни) медицински прегледи 102/106.
Животни в зоологически градини, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2003 г. за
минималните изисквания и условия за отглеждане
на – 44/67.
Животни, от които се добиват суровини и храни,
предназначени за консумация от хора, Наредба № 14
за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие
и на бета-агонисти при – 37/50.
Животни компаньони, Наредба № 39 от 2008 г. за
условията за отглеждане на – , съобразени с техните
физиологически и поведенчески особености 1/26.

З
Заболявания извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за
заплащане от републиканския бюджет на лечението
на българските граждани за – 24/51.
Задържани лица, Инструкция за изменение на
Инструкция № Iз- 2451 от 2006 г. за реда за действие
на полицейските органи при задържане на лица в
структурните звена на МВР, за оборудването на
местата за настаняване на – и реда в тях 1/68; Инструкция № Із-1711 за оборудването на помещенията
за настаняване на – в структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях 78/57.
Закрила на детето, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 14/2; ПМС № 174 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 153 от 2003 г. 57/19.
Заложни къщи, ПМС № 40 за приемане на Наредба за дейността на – 16/17.
Заплати, ПМС № 2 за изменение и допълнение
на ПМС № 175 от 2007 г. за – в бюджетните организации и дейности 5/42; ПМС № 37 за допълнение на
ПМС № 175 от 2007 г. за – в бюджетните организации и дейности 16/3; ПМС № 46 за – в бюджетните
организации и дейности 18/2; ПМС № 54 за – на
военнослужещите и гражданските лица по Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България и на държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение по Закона за
Министерството на вътрешните работи 20/4; ПМС
№ 193 за изменение на ПМС № 46 от 2009 г. за – в
бюджетните организации и дейности 64/2.
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Заповед за изпълнение, Наредба за изменение на
Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци
на заповед за изпълнение, заявление за издаване
на – и други книжа във връзка със заповедното
производство 52/38.
Защита при бедствия, Инструкция № 6 за реда за
осъществяване обучение на населението за – 39/112.
Защита при инциденти и аварии, свързани с опасни
вещества и материали, Инструкция № 5 за радиационна, химична и биологична – 5/129.
Защита срещу домашното насилие, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 102/11.
Защитени зони, ПМС № 349 от 2008 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за разработване и
утвърждаване на планове за управление на – 7/2.
Здраве, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 41/5.
Здравно осигуряване, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за реда за
заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона
за – 34/97; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 101/2.
Здравословни и безопасни условия на труд, Наредба
№ РД-07-2 за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на – 102/119.
Земеделска и горска техника, Наредба № 12 за
условията и реда за придобиване и отнемане на
правоспособност за работа със – 35/83.
Земеделски земи, Закон изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползуването на – 10/2;
94/2; ПМС № 188 за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на – , приет с ПМС № 74 от
1991 г. 62/13.
Земеделски производители, Закон за изменение
и допълнение на Закона за подпомагане на – 85/2.
Земеделски стопанства, Закон за преброяване
на – в Република България през 2010 г. 102/4.
Знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при
работа, Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за – 3/57.

И
Избори за народни представители, ПМС № 142
за утвърждаване на разходите по подготовката и
произвеждането на – на 5 юли 2009 г. 45/16.
Изкуствено оплождане на жените, Наредба за
отмяна на Наредба № 12 от 1987 г. за – 41/30.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“, ПМС № 137 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 83 от 2008 г. 43/11.
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“, ПМС № 232 за
закриване на Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
приемане на Устройствен правилник на – 78/25.
Изпълнителна агенция по горите, ПМС № 246
за преобразуване на Държавната агенция по горите
към Мин истерския съвет в – към министър а на
земеделието и храните 84/3.
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Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, ПМС № 9 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 167 от 2001 г. 7/15.
Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат“,
ПМС № 287 за приемане на Устройствен правилник
на – 98/11.
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, ПМС № 346 от 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на – към министъра на финансите 5/19; ПМС № 92 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – към
министъра на финансите, приет с ПМС № 346 от
2008 г. 34/52.
Изпълнителна агенция по лекарствата, ПМС
№ 169 за приемане на Устройствен правилник
на – 52/19; ПМС № 210 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 169 от
2009 г. 69/1.
Имунизации, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за – в Република
България 57/38.
Имуществени отношения на съпрузите, Наредба
№ 11 за реда за водене, съхраняване и достъп до
регистъра на – 76/8.
Инвестиции, ПМС № 55 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на – , приет с ПМС № 221 от 2007 г.
20/14; Закон за изменение и допълнение на Закона
за насърчаване на – 41/19.
Инвестиционни посредници, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на – 28/110;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2007 г. за изискванията към дейността
на – 39/113.
Индивидуални средства за защита, ПМС № 3 за
приемане на Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и
отчитане на запасите от – 5/42.
Инспектиране на труда, ПМС № 164 за приемане
на Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите
за – 52/15.
Институт по отбрана, Правилник за устройството и дейността на – 50/14.
Инструмент за подобряване на бюджетните парични потоци, ПМС № 127 за изменение и допълнение
на ПМС № 84 от 2007 г. за определяне на реда за
управление и наблюдение на – и за подпомагане
изпълнението на Шенгенското споразумение 42/40.
Инструмент за предприсъединителна помощ за програмния период 2007/2013 г., ПМС № 221 за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите
по Програмата за трансгранично сътр удничество
между България и Сърбия, съфинансирана от – 75/6;
ПМС № 222 за приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Програмата за транс
гранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска република Македония
по – 75/10; ПМС № 275 за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите по Програмата
за трансгранично сътрудничество между Република
България и Република Турция по – 95/36.
Инфлуенца (грип) по птиците, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № ДВ-103 от
2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестта – 95/61.
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Информационни звена по програмите за трансгранично сътрудничество, ПМС № 214 за определяне
на условията и реда за назначаване на български и
чуждестранни граждани в Съвместните технически
секретариати и в – , в които Република България
участва, за периода 2007/2013 г. 71/4.

К
Камари на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 28/2.
Капиталова адекватност на кредитните институции, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8 от 2006 г. за – 21/31.
Квалификация по професията „Биотехнолог“, Наредба № 4 за придобиване на – 81/22.
Квалификация по професията „Дивечовъд“, Наредба
№ 5 от 2008 г. за придобиване на – 3/49.
Квалификация по професията „Животновъд“,
Наредба № 8 от 2008 г. за придобиване на – 12/24.
Квалификация по професията „Инстр уктор за
обучение на водачи на моторни превозни средства“,
Наредба за отменяне на Наредба № 34 от 2003 г. за
придобиване на – 86/7.
Квалификация по професията „Лаборант“, Наредба
№ 5 за придобиване на – 77/6.
Квалификация по професията „Плетач“, Наредба
№ 6 за придобиване на – 77/15.
Квалификация по професията „Портиер-пиколо“,
Наредба № 6 от 2008 г. за придобиване на – 8/13.
Квалификация по професията „Работник в горското
стопанство“, Наредба № 7 от 2008 г. за придобиване на – 8/17.
Квалификация по професия „Сержант (Старшина
за Военноморските сили) – командир“, Наредба № 9
за придобиване на – 49/86.
Квалификация по професията „Техник-озеленител“,
Наредба № 4 от 2008 г. за придобиване на – 3/41.
Квалификация по професията „Техник-растениевъд“, Наредба № 9 от 2008 г. за придобиване
на – 12/29.
Квалификация по професията „Шивач“, Наредба
№ 7 за придобиване на – 77/19.
Кланични трупове от говеда, свине и овце, Наредба
№ 15 за окачествяване и класификация на – по
скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците 37/54.
Книжовен български език, Наредба № 2 за усвояване на – 41/31.
Кодекс на труда, Закон за изменение и допълнение на – 103/13.
Козметични продукти, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към – 35/101.
Колективни средства за защита, ПМС № 60 за
приемане на Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на – 23/44.
Командировъчни средства, ПМС № 290 за изменение на Наредбата за – при задграничен мандат,
приета с ПМС № 188 от 2008 г. 98/64.
Кокошки носачки, Наредба за допълнение на Наредба № 25 от 2005 г. за минималните изисквания
за хуманно отношение при отглеждане на – 102/103.
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Комисия за защита на конкуренцията, Устройствен
правилник на – 15/16; Правилник за изменение на
Устройствения правилник на – 44/65; Правилник за
изменение на Устройствения правилник на – 88/29;
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 92/11.
Комисия за защита на личните данни, Правилник
за дейността на – и на нейната администрация 11/9.
Комисия за защита на потребителите, ПМС
№ 236 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – към министъра на икономиката и
енергетиката и на нейната администрация, приет
с ПМС № 139 от 2006 г. 80/44.
Комисия за публичен надзор над регистрираните
одитори, Правилник за дейността на – 1/21; – за
изменение и допълнение на Правилника за дейността на – 38/14.
Комисия за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 83/23.
Комплексни разрешителни, ПМС № 238 за приемане на Наредба за условията и реда за издаване
на – 80/48.
Конвенция, – за полицейско сътрудничество в
Югоизточна Европа 18/13; Изменение и допълнение
на Приложение III на – относно процедурата по
предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени химични вещества
и пестициди (Ротердамска – ) 21/3; – № 122 на
Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г. 45/21; Международна – за
контрол на вредните противообрастващи системи
на корабите, 2001 г. 49/2; – № 102 на Международ
ната организация на труда за социална сигурност
(минимални стандарти), 1952 г. 73/7.
Контролно-техническа инспекция, Правилник за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – към министъра на земеделието и храните
32/47; Правилник за изменение на Устройствения
правилник на – към министъра на земеделието и
храните 56/4.
Конфликт на интереси, Закон за изменение на
Закона за предотвратяване и разкриване на – 10/10;
Закон за изменение и допълнение на Закона за
предотвратяване и разкриване на – 26/3.
Координационен съвет за информационно общество,
ПМС № 225 за отменяне на ПМС № 299 от 2004 г.
за създаване на – 77/4.
Кораби, Наредба № 22 от 2008 г. за техническите
изисквания към – , плаващи по вътрешните водни
пътища 9/7; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към – , плаващи по вътрешните водни
пътища 30/20; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите
изисквания към – , плаващи по вътрешните водни
пътища 49/15.
Корпоративно подоходно облагане, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 95/15.
Космат и пернат дивеч, Наредба № 2 за условията
за отглеждане на – в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески
особености 14/23.
Кредитни институции, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 24/3; Наредба № 20 за
издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона
за – 36/29; Наредба за изменение и допълнение на
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Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите и разрешенията, издавани от Българската народна банка по
Закона за – 36/42.
Кредитно споразумение, – за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете
на ЕС 2007/2013) между Република България и
Европейската инвестиционна банка 16/35.
Културно наследство, Закон за – 19/8; Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 92/4.
Кучета, Наредба № 4 за определяне на правилата
за обучение на – 21/28.

Л
Лапароскопски хирургичен метод, Наредба за
отмяна на Наредба № 23 от 1996 г. за извършване
на оперативно лечение чрез – 41/30.
Лекарства и аптеки в хуманната медицина,
Наредба за отмяна на Наредба № 20 от 2000 г.
за заплащане на експертизите по чл. 9 от Закона
за – 41/30.
Лекарствени продукти, Закон за изменение на
Закона за – в хуманната медицина 10/9; Наредба
№ 4 за условията и реда за предписване и отпускане
на – 21/12; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – в хуманната медицина 23/42; Наредба
№ 10 за условията и реда за заплащане на – по чл.
262, ал. 4, т. 1 от Закона за – в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели 24/44; Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на – по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона
за – в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински цели
34/97; Наредба № 15 за условията за издаване на
разрешение за производство/внос и принципите и
изискванията за добра производствена практика
на всички видове – , на лекарствени продукти за
клинично изпитване и на активни вещества 38/14;
Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията и реда за заплащане на – по чл. 262,
ал. 4, т. 1 от Закона за – в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели 38/109; Наредба за
изменение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията
и реда за заплащане на – по чл. 262, ал. 4, т. 1 от
Закона за – в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели 40/154; Наредба за отмяна на
Наредба № 15 от 2000 г. за условията и реда за
разрешаване за употреба на – по чл. 3, ал. 3 и 5
от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната
медицина 41/30; Наредба за отмяна на Наредба
№ 29 от 2000 г. за условията и реда за издаване на
разрешения за продажба на – 41/30; Наредба за
отмяна на Наредба № 22 от 2005 г. за условията
и реда за разрешаване за употреба на – , предназначени за лечение на редки заболявания 41/31;
Наредба за отмяна на Наредба № 26 от 2005 г. за
изискванията към данните относно наблюдаваните
нежелани лекарствени реакции, условията и реда,
както и честотата на подаване на информация за
проследяване и оценка на безопасността на – 41/31;
Закон за допълнение на Закона за – в хуманната
медицина 88/5; Наредба за изменение на Наредба
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на – 91/24; Закон за изменение и допълнение на Закона за – в хуманната медицина 102/3.
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Летливи органични съединения, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г.
за норми за допустими емисии на – , изпускани в
атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации 67/57.
Лечебни заведения, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация
на – 11/19; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 19 от 1999 г. за водене на регистър
на – за извънболнична помощ и хосписите 24/48.
Линия на бедност за страната, ПМС № 257 за
определяне размера на – за 2010 г. 89/4.
Лични данни, Инструкция № Iз-381 за реда за
обработка на – в Министерството на вътрешните
работи 23/76.
Лицензи, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2003 г. за – за извършване на
дейност като регулиран пазар, за организиране на
многостранна система за търговия, за извършване
на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и
дружество със специална инвестиционна цел 28/108.
Лов и опазване на дивеча, ПМС № 36 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 151 от 2001 г. 15/8;
Закон за изменение и допълнение на Закона за – 92/2.

М
Медицински дейности, Наредба за отмяна на
Наредба № 26 от 2006 г. за временно упражняване
на – в Република България за граждани на държава, членка на Европейския съюз, и другите държави
от Европейското икономическо пространство 41/31.
Медицински изделия, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия
изследовател или възложителя за получаване на
становище от съответната комисия по етика и за
процедурата по проследяване на безопасността
на – в хода на клиничното изпитване 31/17.
Медицинския колеж, Благоевград, ПМС № 45 за
закриване на – , в структурата на Медицинския
университет, София 17/45.
Медицински лаборатории, Наредба за отмяна
на Наредба № 13 от 1994 г. за условията и реда за
работа на – 41/30.
Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“,
Наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на – 6/70.
Медицински стандарт „Диализно лечение“ , Наредба
№ 41 за утвърждаване на – 83/24.
Медицински стандарт „Клинична хематология“,
Наредба № 8 за утвърждаване на – 25/53.
Медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“, Наредба № 35 за утвърждаване на – 59/23.
Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, Наредба за изменение на Наредба
№ 30 от 2004 г. за утвърждаване на – 102/87.
Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, ПМС № 136
за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на – , приет с ПМС № 106
от 2007 г. 43/11.
Междуведомствен съвет по участието на Република
България в НАТО, ПМС № 224 за изменение на ПМС
№ 71 от 2005 г. за създаване на – 77/4.
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Международен номер на банкова сметка, Наредба
№ 13 за прилагането на – и за банкови кодове 62/64.
Международни правила, – за предпазване от
сблъскване на море, 1972 г. 95/41.
Международно осиновяване, Наредба № 12 за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при – и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните
организации 80/116; Наредба № 13 за определяне
на условията и реда за даване на съгласие за – и
за воденето на регистрите на международните
осиновявания 80/123.
Меморандум за разбирателство, – за развитие на
морските магистрали в региона на Организацията
за Черноморско икономическо сътрудничество
5/122; – между Министерството на вътрешните
работи на Република България и Департамента по
енергетика на Съединените американски щати за
сътрудничество в предотвратяването на незаконния
трафик на ядрени и други радиоактивни материали
22/10; – между Министерството на вътрешните
работи на Република България и Федералния департамент на правосъдието и полицията на Конфедерация Швейцария за полицейско сътрудничество
в борбата срещу престъпността 30/8; – между Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на националната отбрана на Република Литва относно сътрудничество в областта
на отбраната и въоръжените сили 43/57; – относно
бъдещето на Здравната мрежа на страните от
Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа 67/51; – межд у
правителството на Република България, представено
чрез Министерството на транспорта, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, и правителството
на Бахамската общност, представено чрез Морска
администрация на Бахамите, относно признаването
на свидетелства за правоспособност и подготовка
на морски лица 72/6; – за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на Република България и
Министерството на търговията на Китайската народна
република 89/9; – между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на
отбраната на Кралство Нидерландия относно военно
и отбранително сътрудничество 91/19.
Меморандум за сътрудничество, – между Националната агенция за приходите на Република България и Главното национално данъчно управление на
Монголия 83/22.
Мерки за подпомагане на площ, Наредба № 5
за условията и реда за подаване на заявления по
схеми и – 22/16.
Мерки срещу изпирането на пари, Закон за изменение на Закона за – 22/2.
Местни данъци и такси, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 95/10.
Местно самоуправление и местна администрация, Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 14/10.
Минимална работна заплата, ПМС № 1 за определяне нов размер на – за страната 4/14.
Министерски съвет, ПМС № 146 за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на – и
на неговата администрация, приет с ПМС № 216
от 2005 г. 44/60; ПМС № 229 за приемане на Устройствен правилник на – и на неговата администрация 78/3.
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Министерство на вътрешните работи, ПМС
№ 323 от 2008 г. за определяне на първостепенния
и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в – 1/5; ПМС № 328 от 2008 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 126 от 2006 г. 1/7;
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-381 от 2009 г. за реда за обработка
на лични данни в – 39/112; ПМС № 148 за изменение и допълнение на ПМС № 323 от 2008 г. за
определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в – 46/3; ПМС
№ 153 за определяне на състава и задачите на специализираните формирования на – , включени във
военновременния състав на Въоръжените сили на
Република България 47/55; ПМС № 206 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – , приет с ПМС № 126 от 2006 г. 68/3; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1009
от 2006 г. за условията и реда за постъпване на
държавна служба в – 70/5; Инструкция № Із-1863
за реда за издаване на удостоверителни документи за
досъдебни производства в – 84/7; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 93/2; ПМС № 311 за
изменение и допълнение на ПМС № 323 от 2008 г.
за определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в – 102/19.
Министерство на държавната администрация
и административната реформа, ПМС № 194 за
уреждане на правоотношенията във връзка със
закриването на – 64/2; ПМС № 217 за допълнение
на ПМС № 194 от 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на – 73/6;
ПМС № 292 за изменение и допълнение на ПМС
№ 194 от 2009 г. за уреждане на правоотношенията
във връзка със закриването на – 98/64.
Министерство на здравеопазването, ПМС № 48 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 43 от 2006 г. 19/43; ПМС
№ 73 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 43 от 2006 г. 26/26;
ПМС № 256 за приемане на Устройствен правилник
на – 88/5; ПМС № 288 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 256 от 2009 г. 98/16.
Министерство на земеделието и храните, ПМС
№ 341 от 2008 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 125
от 2006 г. 3/19; ПМС № 122 за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на – 42/32; ПМС
№ 265 за приемане на Устройствен правилник на – и
създаване на областни дирекции „Земеделие“ 90/6.
Министерство на извънредните ситуации, ПМС
№ 138 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 137 от 2006 г.
43/13; ПМС № 190 за назначаване на комисия за
уреждане на правоотношенията във връзка със
закриването на – 62/27.
Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма, ПМС № 268 за приемане на Устройствен
правилник на – 93/24.
Министерство на културата, ПМС № 239 за
приемане на Устройствен правилник на – 80/60.
Министерство на образованието и науката,
Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Звеното за оперативно
и финансово осигуряване на организационните
структури на – 76/7.
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Министерство на околната среда и водите, ПМС
№ 274 за приемане на Устройствен правилник на –
94/28; ПМС № 304 за изменение на ПМС № 274
от 2009 г. за приемане на устройствен правилник
на – 102/17.
Министерство на отбраната, ПМС № 140 за приемане на Устройствен правилник на – 44/18; Наредба
№ Н-10 за настаняване в имоти от жилищния фонд
на – и в имоти, наети за отдаване под наем 49/92;
ПМС № 176 за приемане на Наредба за разпореждане
с жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд
на – 57/24; Наредба № Н-17 за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните
служители от – , които живеят при условията на
свободно договаряне 59/38; Инструкция № И-5 за
реда и организацията на работа на комисиите за
кариерно и кадрово развитие на военнослужещите
в – 62/43; Наредба № Н-16 за социалните дейности
на – 64/31; ПМС № 211 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 140 от 2009 г. 69/1.
Министерство на правосъдието, ПМС № 180 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 60 от 2008 г. 59/2; ПМС
№ 240 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 60 от 2008 г. 81/9.
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, ПМС № 71 за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 68 от 2006 г. 26/15; ПМС № 107
за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на – за 2009 г. за финансово осигуряване на
задължението за допълнителна авансова такса на
Република България като ответник по Арбитражно дело № 15212/FM по описа на Международния
арбитражен съд при Международната търговска
камара, Париж 37/8; ПМС № 271 за приемане на
Устройствен правилник на – 94/4.
Министерство на труда и социалната политика,
ПМС № 186 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 80 от
2007 г. 61/2; ПМС № 252 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 80 от 2007 г. 86/3; ПМС № 266 за приемане на
Устройствен правилник на – 91/2.
Министерство на физическото възпитание и
спорта, ПМС № 195 за закриване на Държавната
агенция за младежта и спорта и за приемане на
Устройствен правилник на – 64/5.
Министерство на финансите, ПМС № 61 за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 95 от 2003 г. 23/68; ПМС №
249 за приемане на Устройствен правилник на – и
Устройствен правилник на Агенцията за икономически
анализи и прогнози към министъра на финансите
85/20; ПМС № 307 за изменение на ПМС № 215 от
1999 г. за приемане на Устройствен правилник на – и
за преобразуване и закриване на административни
структури към министъра на финансите 101/15; ПМС
№ 306 за изменение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 249, 102/18.
Минни отпадъци, ПМС № 17 за приемане на
Наредба за специфичните изисквания за управление на – 10/25.
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, ПМС № 151 за преобразуване на
Колежа по минно дело, Кърджали, във Филиал, Кърджали, в структурата на – 47/54.
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Митници, ПМС № 299 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС
№ 270 от 1998 г. 100/24.
Мляко и млечни продукти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за
специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово краве
мляко и изискванията за търговия и пускане на
пазара на – 9/3.
Многофункционален комплекс, вторичен столичен център в София – бул. Цариградско шосе, 6-и
километър, ПМС № 99 за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2009 г. за финансово осигуряване на обявения
международен конкурс за изработване на устройствена концепция и подробен устройствен план за
изграждане на – 34/64.
Морски кораби, Наредба за изменение на Наредба
№ 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на – 39/75.
Морски плажове, ПМС № 67 за приемане на
Методика за определяне размера на минималната
наемна цена при отдаване под наем на – по реда
на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 25/48.
Морски пространства, вътрешни водни пътища
и пристанища на Република България, Закон за допълнение на Закона за – 47/1; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 81/3.
Морски пристанища, Задължителни правила
за – на Република България 50/32.
Моторно превозно средство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-141 от 2002 г. за
условията и реда, при които се ползва специален
режим на движение от – 30/10; Наредба за изменение на Наредба № 63 от 2003 г. за ЕО одобряване
типа на нови – и техните ремаркета по отношение
монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация 72/7; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането
от движение на – и на ремаркетата, теглени от
тях 94/49; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № І-157 от 2002 г. за условията и реда за
издаване на свидетелство за управление на – , отчета
на водачите и тяхната дисциплина 94/56; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г.
за условията и реда за избор на български превозвач
за осъществяване на превоз на – и пътници с кораби
в българо-румънския участък на р. Дунав 98/70.
Мярка 1 (2003), – за създаване на Секретариат на
Договора за Антарктика 97/35.

Н
Наказателен кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 27/2.
Наказания и задържане под стража, Закон за
изпълнение на – 25/3.
Народна просвета, ПМС № 10 за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – 7/19; ПМС № 162 за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за – 51/3;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2003 г. за документите за системата на – 52/36;
ПМС № 273 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за – 94/28.
Народни представители, Закон за изменение и
допълнение на Закона за избиране на – 31/2.
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Народни читалища, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 42/13.
Народно събрание, Правилник за организацията
и дейността на – 58/1; Решение за изменение на
Правилника за дейността на – 60/3.
Население и жилищен фонд в Република България
през 2011 г., Закон за преброяване на – 39/3.
Насърчаване на заетостта, Закон за изменение
на Закона за – 10/10; Закон за допълнение на Закона за – 32/2.
НАТО, ПМС № 85 за финансово осигуряване на
приоритетни дейности по участието на Република
България в – през 2009 г. 29/21.
Научна или художественотворческа дейност,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране,
разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата
на висшите училища – 74/9.
Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване, ПМС № 47 за преобразуване на
Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението в – 19/43.
Национален архивен фонд, Закон за изменение
на Закона за – 78/2; Закон за изменение на Закона
за – 103/11.
Национален военноисторически музей, Правилник
за устройството и дейността на – 62/39.
Национален рамков договор, – между НЗОК и
БЛС и БЗС за 2010 г. 102/32.
„Национален регистър на българските лични документи“, ПМС № 312 за приемане на Наредба за
достъпа на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични
документи – , 102/19.
Национален съвет за закрила на детето, ПМС
№ 171 за изменение и допълнение на Правилника
за структурата, организацията и дейността на – ,
приет с ПМС № 349 от 2006 г. 56/3.
Национален съвет по въпросите на социалното
включване към Министерския съвет, ПМС № 112 за
създаване на – 37/12; ПМС № 234 за изменение
на Правилника за устройството и дейността на – ,
приет с ПМС № 112 от 2009 г. 80/43.
Национален съвет по туризъм, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на – 6/102.
Национален учебен комплекс по култура с Лицей
за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за приемане
на деца и ученици в – 76/15.
Национална агенция „Пътна инфраструктура“,
ПМС № 314 за изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от – , приета с ПМС № 219 от
2008 г. 102/21.
Национална база данни „Население“, Наредба № 14
за реда и начина за предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до – 94/56.
Национална гвардейска част, ПМС № 260 за приемане на Правилник за структурата, организацията
и реда за използване на – 89/6.
Национална гимназия за древни езици и култури
„Константин-Кирил Философ“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за
приемане на ученици в – 75/14.

С Т Р. 1 4 8

С П РА В О Ч Н И К Н А „ Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К “ З А 2 0 0 9 Г.

Национална здравноосигурителна каса, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 49/65; Закон за
бюджета на – за 2010 г. 99/78.
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Правилник за устройството и дейността
на държавно предприятие – 39/61; ПМС № 250 за
осигуряване на допълнителна субсидия на – за 2009 г.
85/42; ПМС № 263 за осигуряване на допълнителна
субсидия на – за 2009 г. 90/5.
Национална програма ФАР, ПМС № 76 за утвърждаване списък на договорите, сключени по чл. 1 от
ПМС № 243 от 2008 г. за предоставяне на средства
от републиканския бюджет за 2008 г. за плащания
по проекти по Финансово споразумение за – 2005
(Част I) BG 2005/017-353, Финансово споразумение
за – 2006 (Част I) BG 2006/018-164, Финансово
споразумение за – 2006 (Част II) BG 2006/018-343,
Финансово споразумение BG 2006/018-387 Програма ФАР/ТГС България и Гърция, Финансово
споразумение BG 2006/018-386 Програма ФАР/ТГС
България и Румъния, Финансово споразумение
BG 2006/018-389 Програма ФАР/Добросъседство
България и Македония, Финансово споразумение
BG 2006/018-388 Програма ФАР/Добросъседство
България и Сърбия и Черна гора, Финансово споразумение BG 2006/018-385 Програма ФАР/ТГС
България и Турция и Преходния финансов инструмент и за даване на съгласие ръководителите на
Програма ФАР в Министерството на финансите
и в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството да сключват договори по тях,
както и реда за плащане на средствата по тях 27/72.
Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009, 2013/2014 г., Наредба № 1
за условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по – 10/56.
Национална разузнавателна служба, Инструкция
№ 2212 за военната служба в – 94/59.
Национална сигурност, ПМС № 181 за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които са от
значение за – 59/4.
Национална система за регистрация и идентификация (EORIBG регистър), Наредба № Н-4 за
условията и реда за създаване и функциониране
на – за митнически цели 45/31.
Национална служба за охрана при Президента
на Република България, Инструкция за изменение
и допълнение на Инструкция № 1 от 1995 г. за
„отличителен знак“, ползван в изпълнение функциите на – 8/37; Удостоверителни документи в – ,
Инструкция № 1635 за издаването, ползването,
съхраняването, воденето на отчет, сдаването и
унищожаването на – 21/33; Инструкция № 4969 за
военната служба в – 69/3; ПМС № 278 за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – , приет с ПМС № 151 от 1992 г. 96/2.
Национална служба за растителна защита, Правилник за допълнение на Устройствения правилник
на – 31/20.
Национална служба за съвети в земеделието, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 35/83.
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Национална служба „Полиция“, Инструкция за
изменение и допълнение на Инструкция № Iз-507
от 2008 г. за осъществяване на прием на граждани
и подкрепа на жертви на престъпления в структурните звена на – 39/111.
Национални доплащания, Наредба № 3 за специалните изисквания за участие в одобрените схеми
за – 17/45.
Национални паркове, Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за устройството и дейността на дирекциите на – 92/9.
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, ПМС № 173 за осигуряване
на средства от централния бюджет за 2009 г. за
издръжка на – 57/19.
Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2005 г.
за изискванията към дейността на лицата, които
упражняват – 24/49.
Непълно работно време, ПМС № 44 за определяне
на условията и реда за изплащане на компенсации
на работници и служители, за които е установено – , в икономическите сектори „Индустрия“ и
„Услуги“ 16/28.
Нерентабилни автобусни линии, Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и
реда за предоставяне на средства за субсидиране
на превоза на пътниците по – във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други
райони 37/64.
Нови колесни и верижни превозни средства, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 54 от
2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на
електрическо/електронно устройство и за одобрение
на типа на – по отношение на електромагнитната
съвместимост 46/25.
Нови колесни и верижни трактори, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г.
за одобрение на типа на – , техните ремаркета и
сменяема прикачна техника 46/25.
Нови колесни трактори, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 50 от 2003 г. за условията
и реда за одобрение на типа на – по отношение на
спирачните системи 45/31; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 53 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на
водача и за одобрение на типа на – по отношение
на седалката на водача 46/24; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2003 г. за
условията и реда за одобрение на типа на защитна
конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на – по отношение
на защитната конструкция при преобръщане чрез
динамично изпитване 46/25; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 55 от 2003 г. за условията
и реда за одобрение на типа на – по отношение
на монтирането на устройствата за осветяване и
светлинна сигнализация и за одобрение на типа
като компонент на устройства за осветяване и
светлинна сигнализация 46/26.
Нови моторни превозни средства и техните
ремаркета, Наредба № 60 за одобряване типа
на – 40/5; Наредба за изменение на Наредба № 91
от 2004 г. за одобряване типа на – по отношение на
електромагнитната съвместимост и за одобряване
типа на електрически/електронен монтажен възел по
отношение на електромагнитната съвместимост 84/5.
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Нови трактори, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на предно монтирана защитна
конструкция при преобръщане и за одобрение на
типа на – с тясна колея по отношение на предно
монтираната защитна конструкция при преобръщане 43/68; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на задно монтирана защитна
конструкция при преобръщане и за одобрение на
типа на – с тясна колея по отношение на задно
монтираната защитна конструкция при преобръщане 43/68; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на – и за
одобрение на типа на нови трактори по отношение
на отделни компоненти и характеристики 43/69;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на
типа на двигатели с компресионно запалване и за
одобрение на типа на – по отношение на емисиите
на замърсители 43/69; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2003 г. за условията и
реда за одобрение на типа на защитна конструкция
при преобръщане чрез статично изпитване и за
одобрение на типа на – по отношение на защитната
конструкция при преобръщане чрез статично изпитване 45/31; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа
на – по отношение на валовете за отвеждане на
мощност и техните предпазни устройства 46/23;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2003 г. за одобрение на типа на – по
отношение на монтирането, местоположението,
действието и идентификацията на командните
органи 46/23; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 51 от 2003 г. за условията и реда за
одобрение на типа на – по отношение на мерките
срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели 46/24; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда за
одобрение на типа на – по отношение на работното
пространство, достъпа до позицията за управление,
вратите и прозорците 46/24.
Нормативни актове на Министерския съвет, ПМС
№ 337 от 2008 г.; ПМС № 339 от 2008 г.; ПМС № 342
от 2008 г.; ПМС № 347 от 2008 г.; ПМС № 7; ПМС
№ 12; ПМС № 15; ПМС № 16; ПМС № 20; ПМС
№ 33; ПМС № 43; ПМС № 81; ПМС № 88; ПМС
№ 90; ПМС № 95; ПМС № 101; ПМС № 102; ПМС
№ 109; ПМС № 116; ПМС № 124; ПМС № 126;
ПМС № 131; ПМС № 134; ПМС № 147; ПМС № 155;
ПМС № 168; ПМС № 197; ПМС № 215; ПМС № 223;
ПМС № 231; ПМС № 242; ПМС № 254; ПМС № 264;
ПМС № 286; ПМС № 294; ПМС № 296; ПМС № 305;
ПМС № 313; за изменение и допълнение на – 3/17;
3/18; 3/24; 5/25; 7/8; 10/11; 10/21; 10/22; 11/2; 14/19;
16/25; 28/5; 30/3; 32/5; 34/55; 35/54; 36/21; 39/12;
39/23; 42/33; 42/38; 43/4; 43/10; 45/18; 48/29; 51/10;
67/2; 71/5; 77/3; 79/10; 83/2; 87/35; 90/6; 98/8; 99/94;
100/22; 102/17; 102/20; ПМС № 248 за изменение и
допълнение на – в изпълнение на Резолюция 1803
на Съвета за сигурност на ООН от 3 март 2008 г.,
Обща позиция 479 на Съвета на Европейския съюз
от 23 юни 2008 г. и Обща позиция 652 на Съвета
на Европейския съюз от 7 август 2008 г. относно
Ислямска република Иран 85/5.
Нотариуси и нотариални кантори, Наредба за
допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на – 20/138.
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Областни администрации, ПМС № 103 за изменение на Устройствения правилник на – , приет с
ПМС № 121 от 2000 г. 36/22.
Обществени библиотеки, Закон за – 42/3.
Обществени възпитатели, Наредба за изменение
на Наредба № 2 от 1999 г. за материално стимулиране на – 9/181.
Обществени поръчки, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 24/19; ПМС № 96 за приемане
на Наредба за осъществяване на предварителен
контрол върху процедури за – , финансирани напълно или частично със средства от европейските
фондове 34/59.
Обществено здраве, Наредба за изменение на
Наредба № 17 от 2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите
на – , поискани от физически или юридически
лица 6/101.
Обществено осигуряване, ПМС № 24 за изменение
и допълнение на Наредбата за – на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в
чужбина, приета с ПМС № 30 от 2000 г. 12/10; ПМС
№ 200 за изменение и допълнение на Наредбата
за – на самоосигуряващите се лица и българските
граждани на работа в чужбина 67/35.
Общност за социално слаби лица, ПМС № 150 за
осигуряване изпълнението на благотворителен план
за разпределение на храни от интервенционните
запаси на – от Българския Червен кръст 46/8.
Общинска собственост, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 41/3.
Общинска техническа инфраструктура, ПМС
№ 161 за предоставяне на средства от централния
бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането
на – магистрален водопровод до к.к. „Камчия“, с.
Близнаци, община Аврен 50/6.
Ограничаване на въшливостта, Наредба за отмяна
на Наредба № 17 от 1994 г. за – 41/30.
Околна среда, ПМС № 237 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху – , приета
с ПМС № 59 от 2003 г. 80/45; Закон за изменение и
допълнение на Закона за опазване на – 103/2.
Опасни товари, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на – 44/110; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз
на – по море и по вътрешни водни пътища 46/43.
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, Наредба № 6 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация
на рибарски пристанища, места за разтоварване
и закрити лодкостоянки“ по приоритетна ос № 3
„Мерки от общ интерес“ от – (ОПРСР) на Република
България, финансирана от Европейския фонд по
рибарство за програмен период 2007/2013 г. 27/97;
Наредба № 7 за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области“ по Приоритетна
ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от – на Република България, финансирана
от Европейския фонд по рибарство за Програмен
период 2007/2013 г. 28/12; Наредба № 8 за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и
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маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от – на Република
България, финансирана от Европейския фонд по
рибарство за Програмен период 2007/2013 г. 28/58;
Наредба № 9 за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5.
„Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос
№ 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура“ от – на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за
Програмен период 2007/2013 г. 29/30; Наредба № 13
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови
пазари и промоционални кампании“ по приоритетна
ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по – на Република
България, финансирана от Европейския фонд по
рибарство за периода 2007/2013 г. 37/18; Наредба
№ 16 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни
дейности“ по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ
интерес“ по – на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за периода
2007/2013 г. 42/48; Наредба № 17 за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по приоритетна
ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от – на Република
България, финансирана от Европейския фонд по
рибарство за периода 2007/2013 г. 42/77; Наредба
№ 20 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. „Дребномащабен крайбрежен риболов“ по Приоритетна
ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ от – на Република България,
финансирана от Европейския фонд по рибарство
за програмен период 2007/2013 г. 79/23; Наредба
№ 21 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Публична
помощ за постоянно прекратяване на риболовни
дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ по – на
Република България, финансирана от Европейския
фонд по рибарство за периода 2007/2013 г. 79/39;
Наредба № 22 за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2.
„Meрки, предназначени за опазване и развитие на
водн ата фауна и флора“ по Приоритетна ос № 3
„Мерки от общ интерес“ от – (ОПРСР) на Република
България, финансирана от Европейския фонд по
рибарство за програмен период 2007/2013 г. 79/53;
Наредба за изменение на Наредба № 36 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за изпълнение на дейност ите по
Приоритетна ос № 5 „Техническа помощ“ на – за
периода 2007/2013 г. 80/115.
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007/2013“, ПМС № 251 за определяне на
условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни
оси 1 и 2 по – 85/42.
Оперативна програма „Техническа помощ“, ПМС
№ 49 за изменение и допълнение на ПМС № 215
от 2007 г. за определяне на детайлни правила за
допустимост на разходите по – , съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007/2013 г. 19/44.
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Оператор на ваучери за храна, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г.
за условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за извършване на дейност като – и
осъществяване дейност като оператор 1/66.
Осигурителни вноски, ПМС № 201 за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на
възнаграждението и за доходите, върху които се
правят – , приета с ПМС № 263 от 1999 г. 67/36.
Осиновяване, Наредба № РД-07-01 за условията
и реда за водене и съхраняване на регистрите за
пълно – 81/28.
Осиновяване от чужденец на лице, български
гражданин, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 3 от 2003 г. за условията и реда за
даване на съгласие за – 36/27.
Основен пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне
на – 2/40; Наредба за допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. за определяне на – 60/26.
Осигурителни вноски, ПМС № 23 за изменение
и допълнение на Наредбата за елементите на
възнаграждението и за доходите, върху които се
правят – , приета с ПМС № 263 от 1999 г. 12/10;
ПМС № 244 за изменение и допълнение на Наредбата
за елементите на възнаграждението и за доходите,
върху които се правят – , приета с ПМС № 263 от
1999 г. 84/2.
Осъдени лица, Наредба № 15 за електронно наблюдение върху поведението на – 102/104.
Отбрана и въоръжени сили, Закон за – на Република България 35/2; ПМС № 141 за приемане
на Правилник за прилагане на Закона за – на
Република България 44/31; Закон за изменение на
Закона за – на Република България 82/2.
Отпадъци, Наредба за изменение на Наредба
№ 15 от 2004 г. за предаване и приемане на – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци
от корабни товари 28/105.
Официална сортова листа на Република България,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване
на нови сортове земеделски растителни видове в – и
Общия каталог на държавите, членки на ЕС 35/93.

П
Пенсии, ПМС № 321 от 2008 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за – и осигурителния
стаж, приета с ПМС № 30 от 2000 г. 1/2; ПМС
№ 38 за изменение и допълнение на Наредбата
за – и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от
2000 г. 16/4; ПМС № 245 за изменение и допълнение
на Наредбата за – и осигурителния стаж, приета с
ПМС № 30 от 2000 г. 84/2.
Печатни и други произведения, Закон за изменение
на Закона за задължителното депозиране на – 82/28.
Пилоти, Наредба № 39 за условията и реда за
издаване на свидетелства за правоспособност на – ,
свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи – , и свидетелства за медицинска годност
на авиационен персонал, – в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1 и JAR-FCL 3 и контрола
върху тях 14/28.
Пиротехнически изделия, ПМС № 315 за приемане
на Наредба за съществените изисквания и оценяване
съответствието на – 102/22.
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Плаване и граничен режим, ПМС № 293 за приемане на Наредба за – във вътрешните морски води, в
териториалното море и във вътрешните водни пътища
на Република България на български и чуждестранни
яхти, лодки и други плавателни средства за спорт,
туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях 99/81.
План за действие, – между Министерството на
здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Китайската
народна република за сътрудничество в областта на
здравеопазването и медицината 91/23.
Платежен баланс, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2003 г. за статистиката
на – 102/124.
Платежни инструменти, Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции
и за използване на – 62/55.
Платежни системи, Закон за платежни услуги
и – 23/2; Наредба № 16 за лицензиране на платежните институции и операторите на – 62/67; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от
2009 г. за лицензиране на платежни институции и
операторите на – 102/125.
Площадки за игра, Наредба № 1 за условията и
реда за устройството и безопасността на – 10/64.
Площи с увредени почви, ПМС № 187 за приемане
на Наредба за реда и начина за инвентаризация,
проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на – 62/11.
Повдигателни съоръжения, ПМС № 66 за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната
експлоатация и техническия надзор на – , приета
с ПМС № 174 от 2006 г. 25/47.
Подпомагане на площ, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки за – 37/61.
Позитивен лекарствен списък, ПМС № 50 за изменение и допълнение на Наредбата за условията,
правилата и критериите за включване, промени и/
или изключване на лекарствени продукти от – и
условията и реда за работа на Комисията по – ,
приета с ПМС № 311 от 2007 г. 19/45; ПМС № 130 за
изменение и допълнение на Наредбата за условията,
правилата и критериите за включване, промени и/
или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за
работа на Комисията по – , приета с ПМС № 311
от 2007 г. 41/27.
Ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично
предоставяне за – 5/124.
Политически партии, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 6/2.
Посевен материал, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 98 от 2006 г. за търговия
на – от цвекло на пазара на Европейския съюз
49/67; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на – от фуражни
култури на пазара на Европейския съюз 49/70;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 100 от 2006 г. за търговия на – от маслодайни
и влакнодайни култури на пазара на Европейския
съюз 49/75; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на – от
зърнени култури на пазара на Европейския съюз
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49/79; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на – от картофи
на пазара на Европейския съюз 49/83.
Почви, Наредба № 4 за мониторинг на – 19/48.
Пощенски услуги, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 87/2.
Правна помощ, ПМС № 184 за изменение и
допълнение на Наредбата за заплащането на – ,
приета с ПМС № 4 от 2006 г. 59/7.
Правоспособност по заваряване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2002 г.
за условията и реда за придобиване и признаване
на – 9/6.
Превозвачи, Наредба № Н-14 за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните
проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на – и на лицата, извършващи превози
за собствена сметка 71/6.
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 92/42.
Предоставяне на информация, Наредба № РД-16301 за определяне на съдържанието, структурата,
условията и реда за набиране и – 25/87.
Предоставяне на средства от централния бюджет,
ПМС № 309 за изменение на ПМС № 82 от 2009 г.
за – за 2009 г. за финансиране на дейностите по
подготовката, организацията и координацията на
българското национално участие в Световното изложение експо 2010 в Шанхай, Китай 102/18.
Прекратени осигурители без правоприемник, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на
разплащателните ведомости на – , издадена от
управителя на НОИ 49/109.
Престъпност, ПМС № 262 за приемане на Наредба
за Единната информационна система за противодействие на – 90/2.
Присъдена издръжка, ПМС № 226 за приемане
на Наредба за реда за изплащане от държавата
на – 77/5.
Прокуратура на Република България, Правилник
за организацията и дейността на администрацията
на – 66/56.
Приватизация и следприватизационен контрол, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 24/2;
Закон за допълнение на Закона за – 42/3.
Програма, – за с ът ру д н и чес т во в облас т та
на образованието, к ул т у рата и спорта меж д у
правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати за
периода 2008/2011 г. 2/26; – за сътрудничество в
областта на културата, науката и образованието
между правителствата на Република България и
Република Австрия 2/33; – за сътрудничество в
областта на науката, образованието и културата
между правителството на Република България и
правителството на Република Индия за периода
2009/2011 г. 23/72; – за сътрудничество за периода
2009/2011 г. между правителството на Република
България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между
правителството на Република България и правителството на Фландрия 34/64; Работна – 2009/2011 г.
в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество
между правителството на Република България, от
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една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Кралство
Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията
на Френската общност на регион Брюксел столица
34/78; – между правителството на Република България и правителството на Република Армения
за сътрудничество в областта на образованието и
науката за периода 2009/2012 г. 36/24; – за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България
и правителството на Република Кипър за периода
2009/2011 г. 86/4; – за сътрудничество в областта на
образованието и културата между правителството на
Република България и правителството на Република
Корея за периода 2009/2012 г. 91/20.
Програма за развитие на селските райони за периода
2007/2013 г., Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по
предоставяне на финансова помощ за изпълнение
на дейностите по линия на техническа помощ
от – 1/63; Наредба за изменение на Наредба № 9
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по – 9/4;
ПМС № 53 за извършване на разходи от Държавен
фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за
данък върху добавената стойност по одобрени за
подпомагане проекти по – 19/47; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности“ от – 24/52; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ от – 24/56; Наредба № 11 за
условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от – 29/79; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване
на умения и постигане на обществена активност
на съответните територии за потенциални местни
инициативни групи в селските райони“ от – 48/46;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне
на финансова помощ за изпълнение на дейностите
по линия на техническа помощ от – 50/18; ПМС
№ 230 за назначаване на допълнителен персонал за
нуждите и в срока на прилагане на – със средства
от техническата помощ на програмата 78/24; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11
от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка
211 „Плащания на земеделски стопани за природни
ограничения в планинските райони“ и мярка 212
„Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от – 97/49.
Програма САПАРД, ПМС № 74 за плащане от
Държавен фонд „Земеделие“ по договори с крайни
бенефициенти по – 26/27.
Програма ФАР, ПМС № 89 за заемообразно осигуряване на средства за плащания по договори по – ,
управлявани от изпълнителните агенции по – към
Министерството на финансите и Министерството
на регионалното развитие и благоустройството 32/4;
ПМС № 259 за оттегляне от финансиране по – на проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“
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и за целево предоставяне на средства по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благо
устройството за финансирането им 89/5.
Продукти за растителна защита, ПМС № 333 от
2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на – , приета с ПМС № 322
от 2006 г. 2/12.
Производители на плодове и зеленчуци, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г.
за условията и реда за признаване на организации
на – и на техните асоциации и за условията и реда
за одобряване и изменение на одобрените операционни програми 43/70.
Противопожарно обследване на обекти, Наредба
№ Iз-1463 за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговц и, извършващи
пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност
или – 68/9.
Протокол, – за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на националната отбрана на
Социалистическа република Виетнам в областта
на подготовката на кадри 2/38; – за изменение и
допълнение на Спогодбата между правителството
на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното
данъчно облагане и предотвратяване отклонението
от облагане с данъци на доходите 5/111; Четвърти – за поправка към Договора между Кралство
Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония,
Република Гърция, Кралство Испания, Френската
република, Ирландия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия, Република
Литва, Великото херцогство Люксембург, Република
Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство
Швеция, Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия (държави, членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за
присъединяване на Република България и Румъния
към Европейския съюз, подписан в Люксембург
на 25 април 2005 г. 19/47; – за изменение и допълнение на Спогодбата за търговия и икономическо
сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република
Куба 20/137; – за привилегиите и имунитетите на
Парламентарната асамблея на Организацията за
Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) 26/36; – за прилагане на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Конфедерация Швейцария
за обратно приемане на незаконно пребиваващи
лица 32/40; – към Северноатлантическия договор
относно присъединяването на Република Албания
36/27; – към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Хърватия
36/27; – към Договора между правителството на
Република България и правителството на Арабска
република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите 52/35; – за сътрудничество и
обмен между Министерството на образованието и
науката на Република България и Министерството
на образованието и науката на Украйна за учебните 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011 г. 59/20; – за
засилено тристранно сътрудничество в борбата срещу
престъпността и особено трансграничната престъп-
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ност между правителството на Република България,
правителството на Румъния и правителството на
Република Сърбия 82/42.
Професионален сержантски колеж, Правилник за
устройството и дейността на – 16/59.
Професионален старшински колеж, Правилник за
устройството и дейността на – 16/65.
Професионално образование и обучение, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 36/10; Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 74/1.
Профилактика и рехабилитация, Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и
изплащане на паричните помощи за – 6/144.
Профилактични прегледи и диспансеризация,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 2004 г. за – 4/93; Наредба за допълнение
на Наредба № 39 от 2004 г. за – 60/25.
Психиатрични служби, Наредба за отмяна на
Наредба № 10 от 1987 г. за организацията и дейността на – 41/30.
Публично предлагане на ценни книжа, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 23/39.
Публично радиоразпръскване, Закон за – 37/2.
Пътища, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 75/1.
Пътнотранспортни произшествия, Наредба № Iз41 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 8/8.

Р
Радиоактивни вещества, Наредба за отмяна на
Наредба № 108 от 1974 г. за работа с – в заведенията на Министерството на народното здраве 41/30.
Радио и телевизия, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 14/10.
Рамково споразумение, – за сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката
на Република България и Корпус на мира на САЩ
в България 30/8.
Ратифициране, Закон за – на Меморандума за
разбирателство за поддръжка и експлоатация на
CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)
10/9; Закон за – на Договора за правна помощ по
наказателни дела между Република България и
Република Корея 10/9; Закон за – на Договора за
екстрадиция между Република България и Република Корея 10/10; Закон за – на Спогодбата между Република България и Държавата Израел за
социална сигурност 10/10; Закон за – на консолидирания текст на Споразумението между Република Албания, Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия,
Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република Полша,
Румъния, Република Сърбия, Словашката република и Република Словения за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в
рамките на Централноевропейската програма за
обмен в университетското образование (CEEPUS
II) 16/2; Закон за – на Гаранционното споразумение
меж ду Кралство Белгия, Република България,
Чешката република, Кралство Дания, Федерална
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република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария,
Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финланди я, Кралство Швеци я,
Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия и Европейската инвестиционна банка за
заемите, предоставяни от Европейската инвестиционна банка за финансиране на инвестиционни
проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на
просрочията между Кралство Белгия, Република
България, Чешката република, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония,
Република Гърция, Кралство Испания, Френската
република, Ирландия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия, Република
Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската
република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно процедурите за плащане
и възстановяване съгласно гаранциите на страните членки в полза на Европейската инвестиционна
банка 17/2; Закон за – на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г.
17/3; Закон за – на Договора между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство
Испания, Френската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма, презграничната престъпност и нелегалната
миграция 17/3; Закон за – на Споразумението за
стабилизиране и асоцииране между Европейските
общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна 17/4;
Закон за – на Заемното споразумение (Втори заем
за развитие на политиките, институционална реформа в социалните сектори) между Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие 19/3; Закон за – на Заемното
споразумение (Проект за социално включване)
между Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие 19/3; Закон
за – на Споразумението за въздушен транспорт
между Европейската общност и нейните държави
членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна 19/3; Закон за – на
Финансовия договор между Република България и
Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България, регионално и общинско
водоснабдяване“ 19/4; Закон за – на Споразумението между Република България и Комисията на
Европейските общности от името на Европейската
общност, изменящо Годишното финансово споразумение 2006 г. по програма САПАРД (Специална
присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
22/4; Закон за – на Меморандума във връзка с
участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Europian PPP expertise
centre, EPEC) между Европейската инвестиционна
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банка, Комисията на Европейските общности,
Федералното министерство на финансите на Република Австрия, Федералното министерство на
транспорта, строителството и градските въпроси
на Федерална република Германия, Експертния
център по публично-частно партньорство на Фламандското правителство, Министерството на икономиката, индустрията и заетостта на Френската
република, Парпублика С.А., Португалия, Датските власти за предприятия и строителство, „Малтийска компания за управление на инвестициите“
ООД, Министерството на икономиката и финансите на Република Гърция, Министерството на
финансите на Република България, Министерството на финансите на Република Финландия, Министерството на финансите на Република Ирландия,
Министерството на финансите на Република Латвия,
Министерството на финансите на Република Литва, Министерството на финансите на Кралство
Нидерландия, Министерството на икономиката на
Република Полша, Министерството на финансите
на Република Словения, Министерството на финансите на Словашката република, Бюрото за
планиране на Република Кипър, правителството
на Уелс и Техническото звено за проектно финансиране към Министерския съвет на Италианската
република 25/2; Закон за – на Спогодбата между
Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото 28/2; Закон за – на Договора
между Република България и Руската федерация
за социална сигурност 31/2; Закон за – на Изменение № 2 на Споразумението от 9 април 2002 г.
за финансиране на работите и проучванията на
мост на река Дунав между Видин и Калафат между правителството на Република България и Френската агенция за развитие 33/3; Закон за – на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на
Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа 33/3; Закон за – на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне
на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция
и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България 33/4; Закон за – на
Споразумението между правителството на Република България и Световната организация по
здравеопазване на животните (OIE) за учредяване
на Регионално представителство на OIE за Източна Европа в София 33/4; Закон за – на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на протокола към нея 39/3; Закон за – на
Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г.
39/3; Закон за – на Заемното споразумение (Трети
заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 41/5; Закон за – на Морската
трудова конвенция, 2006 г., на Международната
организация на труда 42/18; Закон за – на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване 42/18; Закон за – на
Рамковото споразумение между правителството на
Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския
инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразу мение меж д у правителството на Реп ублика
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България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд 44/6; Закон за – на изменението на
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на финансова помощ
47/19; Закон за – на Временното споразумение за
икономическо партньорство между Европейската
общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна 70/2; Закон за – на Споразумението между държавите членки и държавите
партньорки и Великото херцогство Люксембург в
качеството му на Управляващ и Сертифициращ
орган за прилагането на „Оперативна програма
ЕСПОН 2013“ 70/2; Закон за – на Протокола, изменящ Приложението по сигурността към Споразумението между страните по Северноатлантическия
договор за сътрудничество в областта на атомната
информация 70/2; Закон за – на Споразумението
между държавите членки на Европейския съюз,
участващи в прогр ама „ИНТЕРАКТ 2007/2013“, и
Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката република,
изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и
Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма „ИНТЕРАКТ 2007/2013“ 70/3; Закон
за – на Договора между Република България и
Федерална република Германия за сътрудн ичество
в борбата с трансг раничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост
и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална т рансг рани чна временна заетост 77/2; Закон за – на Споразумението за установяване на
правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската
общност и Република България, Чешката република,
Федерална република Германия, Република Естония,
Република Гърция, Кралство Испания, Френската
република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Република Австрия, Република
Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия и Кралство Швеция като донори и
Европейската инвестиционна банка като управител
82/18; Закон за – на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с
измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно
с неговото изменение, прието с Решение № 596 на
Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
82/19; Закон за – на Споразумението между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на страните от Югоизточна Европа и анекса към него 87/15; Закон за – на Спогодбата за
социална сигурност между Република България и
Република Корея 88/4; Закон за – на Договора за
предоставяне на данни от Европейския център за
далечно опознаване и проследяване на корабите
(LRIT) на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 89/3; Закон за – на Решение № 3/2006 на
Съвета за асоцииране Европейски съюз – България
от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от
Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и
Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) на Протокол
2 към Европейското споразумение 102/15; Закон
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за – на Протокола за Регистрите за изпускане и
пренос на замърсители към Конвенцията за достъпа
до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда 103/14.
Регионални дирекции по горите, Правилник за
устройството и дейността на – 72/7.
Регионални инспекторати по образованието, Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 48/44.
Регионални инспекции по околната среда и водите,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на – 92/9; Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 103/19.
Регионални центрове по здравеопазване, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на – 24/42.
Регионално развитие, Закон за изменение на
Закона за – 82/18.
Регистър на движими културни ценности, Наредба
№ Н-3 за реда за извършване на идентификация и
за водене на – 101/149.
Регистър на регистрите, Инструкция № 5 за
водене, съхраняване и достъп до – и данните 64/76.
Регламент (ЕИО) № 2454/93, Наредба за допълнение на Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение
№ 38 от – на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ 30/51.
Реколта и стокова наличност, ПМС № 86 за
изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на
водене на дневниците, съдържанието и формата
на декларациите на – и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с ПМС № 239
от 2004 г. 29/22.
Репресирани лица, ПМС № 135 за изменение и
допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 4 от
Закона за политическа и гражданска реабилитация
на – , приета с ПМС № 88 от 2006 г. 43/11; Закон
за изменение на Закона за политическа и гражданска
реабилитация на – 103/16.
Републикански бюджет, ПМС № 87 за предоставяне на средства от – за формиране на капитала
на еднолично търговско дружество с държавно
участие в капитала 29/26; ПМС № 167 за предоставяне на средства от – за закупуване на акции
от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество 51/9; ПМС № 182 за
изменение и допълнение на ПМС № 76 от 2009 г.
за утвърждаване списък на договорите, сключени
по чл. 1 от ПМС № 243 от 2008 г. за предоставяне
на средства от – за 2008 г. за плащания по проекти по Финансово споразумение за Национална
програма ФАР 2005 (Част I) BG 2005/017-353, Финансово споразумение за Национална програма
ФАР 2006 (Част I) BG 2006/018-164, Финансово
споразумение за Национална програма ФАР 2006
(Част II) BG 2006/018-343, Финансово споразумение
BG 2006/018-387 Програма ФАР, ТГС България и
Гърция, Финансово споразумение BG 2006/018-386
Програма ФАР, ТГС България и Румъния, Финансово споразумение BG 2006/018-389 Програма ФАР,
Добросъседство България и Македония, Финансово споразумение BG 2006/018-388 Програма ФАР,
Добросъседство България и Сърбия и Черна гора,
Финансово споразумение BG 2006/018-385 Програма ФАР, ТГС България и Турция и Преходния
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финансов инструмент и за даване на съгласие ръководителите на Програма ФАР в Министерството
на финансите и в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството да сключват договори
по тях, както и реда за плащане на средствата по
тях 59/6; ПМС № 196 за допълнителни мерки за
ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по – за 2009 г. 65/2; ПМС № 318 за внасяне
на средства в – от „ТЕРЕМ“ – ЕАД, за сметка на
негови допълнителни резерви 103/18.
Рискови експозиции на банките, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г.
за оценка и класификация на – и за установяване
на специфични провизии за кредитен риск 21/32.
Рудодобив, ПМС № 330 от 2008 г. за изменение и
допълнение на ПМС № 140 от 1992 г. за преструктуриране на – и поетапно закриване на неефективни
производствени мощности 2/2.
Русенски университет „Ангел Кънчев“, ПМС № 145
за откриване на факултет „Обществено здраве“ в
структурата на – 45/18.

С
Секретни патенти, ПМС № 331 от 2008 г. за
приемане на Наредба за – 2/7.
Селскостопанска академия, ПМС № 121 за преминаване на Института по розата и етеричномаслените култури, Казанлък, и Института по тютюна и
тютюневите изделия, с. Марково, област Пловдив,
към – 42/31.
Семеен кодекс, – 47/19.
Семейни помощи за деца, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 23/43; ПМС № 93
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 139
от 2002 г. 34/52.
Синдром на придобитата имунна недостатъчност,
Наредба № 47 за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на – 103/20.
Сингапурски договор, – за правото в областта
на търговските марки 24/20; Правилник за прилагане на – за правото в областта на търговските
марки 24/32.
Система Интрастат, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на – 102/124.
Система на оценяване, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за – 73/24.
Служба „Военна полиция“, ПМС № 185 за приемане
на Правилник за структурата и организацията на
дейността на – и Класификатор на длъжностите
на военнослужещите от – 59/8; Наредба № Н-21
за условията и реда за охрана и/или контрол на
охраната от – 76/16; Наредба № Н-22 за условията
и реда за използв ане на физическа сила, помощни
средства и оръжие от органите на – 76/18; Наредба
№ Н-23 за условията и реда за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни от
служба „Военна полиция“ 76/21; Инструкция № И-8
за оперативно-издирвателната дейност на – 76/23;
Инструкция № И-9 за реда за осъществяване на
действията по извършване на полицейска регистрация в – 76/40; Инструкция № И-10 за организация на работата в – по постъпили съобщения и
сигнали 76/49.
Служебна кореспонденция, ПМС № 179 за приемане на Наредба за дейността по организирането
и осъществяването на електронните комуникации
и криптографската сигурност на – , обменяна по
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електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и
задграничните є представителства 57/30.
Служебни командировки и специализации в чужбина,
ПМС № 13 за изменение на Наредбата за – , приета
с ПМС № 115 от 2004 г. 10/15.
Служебно оръжие, Инструкция № ВП-5400 за условията и реда за носене на – от военнослужещите и
цивилните служители по служебно правоотношение
от служба „Военна полиция“ 86/8.
Сметосъбиране и отстраняване на екологични
щети на територията на Столичната община, ПМС
№ 94 за финансово осигуряване изпълнението на мероприятията по преодоляване на кризата в – 34/55.
Социална пенсия за старост, ПМС № 5 за определяне нов размер на – 7/7; ПМС № 128 за определяне
нов размер на – 42/40.
Социални услуги за деца, ПМС № 233 за изменение
и допълнение на Наредбата за критериите и стандартите за – , приета с ПМС № 256 от 2003 г. 80/27.
Социално осигуряване, Закон за изменение и
допълнение на Кодекса за – 41/4.
Социално подпомагане, ПМС № 69 за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – , приет с ПМС № 243 от 1998 г. 26/5.
Специални разузнавателни средства, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 88/2; Закон
за изменение на Закона за – 103/2.
Специфични одитни дейности, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2009 г.
за реда и начина за осъществяване, координация и
хармонизация на – по фондове и програми на Европейския съюз 103/65.
Спогодба, – между правителството на Република
България и правителството на Обединените арабски
емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите 1/9; – между правителството на
Република България и правителството на Република
Азербайджан за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото 2/14; – между
правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за
избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите 5/92; – между Република България и
Република Естония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението
от облагане с данъци на доходите 12/14; – между
правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на
граничен контролно-пропускателен пункт Банкя
(Република България), Петачинци (Република Сърбия) 62/34; – между правителството на Република
България и правителството на Република Сърбия
за откриване на граничен контролно-пропускателен
пункт Салаш (Република България), Ново корито
(Република Сърбия) 62/34; – между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
65/5; – за изменение и допълнение на Спогодбата
между правителството на Република България и
правителството на Република Албания за установяване на облекчен визов режим за гражданите на
двете страни, подписана в София на 31 май 2002 г.,
сключена чрез размяна на ноти 70/3.
Споразумение, – между Република България и
Португалската република за взаимната защита на
класифицирана информация 3/37; – за привилегиите и имунитетите на Международния трибунал
по морско право, прието в Ню Йорк на 23 май
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1997 г. на Седмата среща на държавите, страни по
Конвенцията на ООН по морско право 5/112; – между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за взаимна
защита и обмен на класифицирана информация
5/119; – между Съвета на министрите на Босна и
Херцеговина и правителствата на останалите страни – участнички в ПСЮИЕ, Мисията на ООН за
временна администрация на Косово, от името на
Косово, в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН относно договореностите
със страната домакин за Секретариата на Съвета
за регионално сътрудничество 8/3; – за икономическо сътрудничество между Република България
и Държавата Израел 10/53; – за сътрудничество
между Министерството на външните работи на
Република България и Министерството на външните работи на Черна гора по визови въпроси и
консулска защита 11/4; – между правителството на
Република България и Федералното правителство
на Република Австрия за обмен и взаимна защита
на класифицирана информация 11/7; – между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на предотвратяване разпространението на оръжия за масово унищожение
22/7; – между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно
сътрудничество за проект „Изграждане и развитие
на нови контейнерни терминали на пристанищата
Варна и Бургас“ 22/11; – между правителството на
Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинските науки
23/70; – за норвежка програма за сътрудничество
за икономически растеж и устойчиво развитие в
България между Република България и Кралство
Норвегия 23/71; – между правителството на Република България и правителството на Република
Хърватия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация 24/38; – за икономическо
сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея
26/34; – между правителството на Република България и правителството на Боливарска република
Венецуела за сътрудничество в борбата срещу незаконния трафик и непозволеното използване на
упойващи и психотропни вещества и свързаните с
тях престъпления 29/27; – за дарение между Министерството на здравеопазването на Република
България и Министерството на здравеопазването
на Република Македония 31/16; Административно – между правителството на Република България
и правителството на Република Унгария относно
практическите способи за облекчено прилагане на
Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище,
която е подадена в една от държавите членки от
гражданин на трета държава 32/34; – между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обратно
приемане на незаконно пребиваващи лица 32/36; – за
икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството
на Република Тунис 35/81; – за сътрудничество
между Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната и на
ветераните от войните на Република Мали в областта на подготовката на военни кадри 41/28; – меж-
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ду правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в борбата с престъпността, особено в нейните
организирани форми 43/28; – за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН
в България„ между Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария и Министерството
на зд ра веопазва не т о на Реп у бл и к а Бъ л гари я
43/31; – между Република А лбания, Република
Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна
гора, Република Полша, Румъния, Република Сърбия, Словашката република и Република Словения
за развитие на сътрудничеството в областта на
висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското
образование („CEEPUS II“) 43/54; – между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за полицейско сътрудничество 44/63; – между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за икономическо и научно-техническо сътрудничество 45/24; – за икономическо сътрудничество
между Република България и Република Йемен
45/26; – за сътрудничество в областта на отбраната между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната
на Черна гора 45/29; Гаранционно – между Кралство
Белгия, Република България, Чешката република,
Кралство Дания, Федерална република Германия,
Република Естония, Република Гърция, Кралство
Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република
Латвия, Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство
Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република
Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка
за финансиране на инвестиционни проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн
и отвъдморските страни и територии 46/12; – между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за икономическо
сътрудничество 50/12; – между правителството на
Република България и правителството на Малта
за полицейско сътрудничество 52/31; Генерално – за
сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия 53/12; – между правителството на
Република България и правителството на Република Индия за премахване на изискването за визи за
притежателите на дипломатически и официални/
служебни паспорти 55/16; Рамково – между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката,
и Европейския инвестиционен фонд за прилагане
на Инициативата JEREMIE в Република България
55/18; Финансово – между правителството на Република България, представлявано от министъра
на икономиката и енергетиката, и Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ) 55/41; – за сътрудничество в областта на отбраната между правителството на Република България и правителството
на Република Сърбия 57/36; – за защита на класифицираната информация между правителството на
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Република България, от една страна, и правителството на Държавата Израел/Израелското Министерство на отбраната, от друга страна 62/35; – между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за сътрудничеств о меж д у орг а н и т е з а ох ра н а н а г ра н и ц ат а
64/19; – между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан
за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията 65/12; – между правителството на Република България и правителството на Япония за приемане на безвъзмездна
помощ за културата 76/4; Двугодишно – за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация
2010/2011 г. 80/74; – между държавите, членки на
Европейския съюз, участващи в програма „ИНТЕР
АКТ 2007/2013“, и Братиславския Самоуправляващ
се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган,
и Министерството на финансите на Словашката
република, изпълняващо ролята на Сертифициращ
орган и Одитен орган, относно изпълнението на
Оперативна програма „ИНТЕРА КТ 2007/2013“
80/79; – между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол при преминаване на границата
83/6; – между правителството на Република България
и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на Контактен център за сътрудничество между органите на граничната охрана,
полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците 83/10; – между държавите членки и държавите партньорки и Великото
херцогство Люксембург в качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на „Оперативна програма ЕСПОН 2013“ 83/14.
Спортни, физкултурни и туристически състезания
и прояви, Наредба за отмяна на Наредба № 31 от
1996 г. за медицинското осигуряване на – 41/30.
Спортни мероприятия, Закон за изменение и
допълнение на Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на – 19/4.
Средищни училища, ПМС № 84 за приемане на
Списък на – в Република България, определяне на
критерии за включване в Списъка на – и приемане
на финансови правила за разходване на средствата за
допълнително финансиране за осигуряване обучението
на пътуващите ученици от – 29/4; ПМС № 253 за
изменение и допълнение на ПМС № 84 за приемане
на Списък на – в Република България, определяне на
критерии за включване в Списъка на – и за приемане
на финансови правила за разходване на средствата за
допълнително финансиране за осигуряване обучението
на пътуващите ученици от – 87/16.
Стаж за приспособяване и на изпита за правоспособност, Наредба № 12 за условията и реда за
провеждане и оценяване на – 30/10; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2009 г.
за условията и реда за провеждане и оценяване
на – 95/58.
Стоки, които съдържат диметилфумарат, ПМС
№ 110 за приемане на Наредба за забрана на пускането и предлагането на пазара на – 37/9.
Стопанска дейност, Закон за изменение на Закона
за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол върху – 44/4.
Структурни фондове и Кохезионен фонд на Европейския съюз, ПМС № 322 от 2008 г. за определяне
на условията, реда и механизма за функциониране
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на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от – в Република България
1/3; ПМС № 8 за допълнение на ПМС № 121 от
2007 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от – , и по Програма
ФАР на Европейския съюз 7/15; ПМС № 39 за
изменение и допълнение на ПМС № 121 от 2007 г.
за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от – , и по Програма ФАР на
Европейския съюз 16/5; ПМС № 56 за изменение
и допълнение на ПМС № 182 от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка и оперативните
програми, съфинансирани от – 22/4.
Съвет за административната реформа, ПМС
№ 192 за създаване на – 64/1; ПМС № 283 за приемане на Правилник за организацията на дейността
на – 97/14.
Съвет за държавните резерви и военновременните
запаси, ПМС № 133 за изменение на ПМС № 9 от
2007 г. за създаване на – към Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления
ком п лекс и мо би л иза ц ион нат а г о т овно с т на
страната 43/10.
Съвет за икономическа политика, ПМС № 228
за създаване на – 79/2.
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности, ПМС № 113 за изменение и допълнение
на ПМС № 18 от 2003 г. за създаване на – 39/14.
Съвет по децентрализация на държавното управление, ПМС № 282 за създаване на – 97/12.
Съвет по изпълнение на наказанията, Правилник
за организацията и работата на – 97/47.
Съвет по международно осиновяване, Правилник
за дейността на – 76/7.
Съвет по осиновяване, Правилник за дейността
на – 98/75.
Съвет по продуктите за растителна защита,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на – 31/20.
Съдебна власт, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 33/4; 103/14.
Съдилища, Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните
и апелативните – 66/85.

Т
Такси, ПМС № 338 от 2008 г. за изменение на
Тарифата за – , които се събират от Национална
агенция „Пътна инфраструктура“, приета с ПМС
№ 219 от 2008 г. 3/18; ПМС № 348 от 2008 г. за
изменение и допълнение на Тарифата за – , които
се събират в системата на Министерството на
околната среда и водите, приета с ПМС № 253 от
2004 г. 6/30; ПМС № 79 за приемане на Наредба
за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели
като индивидуални цели за енергийни спестявания
между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна
ефективност, методиките за оценяване и начините
за потвърждаване на енергийните спестявания и за
одобряване на Тарифа за – , които се събират от
Агенцията по енергийна ефективност за издаване на
удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51,
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ал. 1 от Закона за енергийната ефективност 27/83;
ПМС № 80 за приемане на Тарифа за – , които се
събират от Държавна агенция „Национална сигурност“ по Закона за електронните съобщения 27/97;
ПМС № 100 за изменение и допълнение на Тарифа
№ 3 за – , които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните
работи по Закона за държавните – , приета с ПМС
№ 333 на Министерския съвет от 2007 г. 35/54; ПМС
№ 117 за утвърждаване на – за кандидатстване и
за обучение в държавните висши училища за учебната 2009/2010 г. 39/24; ПМС № 158 за изменение
и допълнение на Тарифата за – , които се събират
в системата на Държавната агенция по горите по
Закона за горите, приета с ПМС № 202 от 2008 г.
48/32; ПМС № 159 за изменение и допълнение на
Тарифата за – , събирани от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието
и горите по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника, одобрена с ПМС
№ 21 от 1999 г. 48/32; ПМС № 178 за одобряване
на Тарифа за – , които се събират по Закона за
признаване на професионални квалификации 57/29;
ПМС № 270 за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за събиране на – за ползване на
пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за
ползване на отделни съоръжения по републиканските
пътища и за специално ползване на републиканските
пътища или на части от тях, приета с ПМС № 160 от
2008 г. 93/60; ПМС № 289 за приемане на Списък
на оръжията и Списък на изделията и технологиите с
двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
и за одобряване на Тарифа за – , които се събират
от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма по 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 98/19.
Тарифи, ПМС № 104 за приемане на – , по която
партиите, коалициите на политическите партии
и инициативните комитети заплащат диспутите,
клиповете и предизборните хроники, излъчени
по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални
центрове 36/22.
Техническия колеж „Джон Атанасов“ – Пловдив,
ПМС № 269 за закриване на – , в структурата на
Техническия университет – София 92/8.
Топлоснабдяване, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за – 45/28.
Топлосъхранение, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за – и икономия
на енергия в сгради 85/47.
Транслитерация, Закон за – 19/6.
Трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 36/4.
Туризъм, Закон за изменение на Закона за – 82/20.
Търговски дружества с държавно участие в капитала, ПМС № 114 за изменение и допълнение на
Правилника за реда за упражняване правата на
държавата в – , приет с ПМС № 12 от 2003 г. 39/18.
Търговски закон, Закон за изменение на – 82/17.
Търговски регистър, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до – 6/104; 7/22; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г.
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за определяне на условията и реда за допълнително
материално стимулиране към основната заплата
на служителите от централната администрация на
министерството, пряко ангажирани в подпомагане
дейността на – 27/119; Закон за допълнение на
Закона за – 44/17.
Тютюн, ПМС № 21 за определяне на минималните изкупни цени на – реколта 2009 г. 12/9; ПМС
№ 98 за осигуряване на допълнителни средства за
изплащане на парични премии за произведения и
изкупен – сортови групи „Басми“, „Каба Кулак“ и
„Бърлей“ – реколта 2008 г. 34/63.

У
Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на – 1/68.
Университет за национално и световно стопанство – София, ПМС № 213 за закриване на филиал
„Икономика и управление“ – Хасково, в структурата
на – 71/3.
Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив, ПМС № 106 за откриване на Стопански
факултет в структурата на – 37/8.
Униформено облекло, Наредба № Н-2 за – на
служителите в Главна дирекция „Национална
служба „Гражданска защита“ и в териториалните
дирекции „Гражданска защита“ на Министерството
на извънредните ситуации 22/75.
Устройствено планиране и инвестиционно проектиране, ПМС № 75 за приемане на Наредба за
провеждане на конкурси в – 26/27.
Устройство на територията, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 17/4.
Учебници и учебни помагала, ПМС № 4 за изменение и допълнение на ПМС № 104 от 2003 г. за
приемане на Наредба за – 5/49; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за
оценяване и одобряване на – 17/47.
Ученици, Наредба № 1 за обучението на деца
и – със специални образователни потребности и/
или с хронични заболявания 11/20; Наредба № 37
за здравословно хранене на – 63/31; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2005 г.
за приемане на – в държавни и в общински училища 73/25.

Ф
Фармакопеен комитет, Правилник за дейността
на – 6/68.
Финансиране на общински проекти, ПМС № 340
от 2008 г. за изменение на ПМС № 179 от 2008 г.
за предоставяне на целеви средства по бюджета на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. за осигуряване – 3/19.
Финансови институции, Наредба № 26 за – 36/37.
Финансово подпомагане, ПМС № 115 за приемане
на Наредба за условията и реда за – на общини с
обективен структурен дефицит през 2009 г. 39/18;
ПМС № 220 за – на законните наследници на починалите лица при инцидента в Охридс кото езеро
на 5 септември 2009 г. 75/5.
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Фискални устройства, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез – 77/22.
Фитосанитарен контрол, Наредба за изменение
на Наредба № 1 от 1998 г. за – 8/13; 98/77; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
1998 г. за – 30/16.
Флуорирани парникови газове, ПМС № 336 от
2008 г. за приемане на Наредба за установяване на
мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006
относно някои – 3/2.
„Фонд за органите на местното самоуправление в
България, ФЛАГ“, ЕАД, ПМС № 189 за финансово
подпомагане на общините за компенсиране напълно
или частично на разходите по обслужване на дълга
към – 62/24.
Фонд за покриване на разходите за приватизация
към Агенцията за приватизация, ПМС № 297 за
изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за разпределяне и разходване на средствата
от – , приета с ПМС № 114 от 2002 г. 100/23.
Фуражи, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2003 г. за – със специално
предназначение 14/27; Наредба № 10 за максимално
допустимите концентрации на нежелани субстанции
и продукти във – 29/61.

Х
Хора с увреждания, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за изискванията за
осъществяване на дейностите по предоставяне на
помощни средства, приспособления и съоръжения
за – и медицински изделия, посочени в списъците
по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората
с увреждания 46/43.
Храни, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията
за представяне на хранителната информация при
етикетирането на – 74/6.
Храни за кърмачета, ПМС № 108 за изменение
и допълнение на Наредбата за изискванията към
състава, харак терист ик и те и наименовани я та
на – и преходните храни, приета с ПМС № 312 от
2007 г. 37/9.
Хуманитарна помощ, ПМС № 51 за предоставяне
на финансови средства като – за пострадалото от
военните действия население в Ивицата Газа 19/46.

Ц
Целева помощ за отопление, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за
условията и реда за отпускане на – 72/16.
Ценни книжа, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво
на кредитните рейтинги на банките и за определяне
на държавите, регулираните пазари и индексите на
регулираните пазари на – съгласно чл. 176, ал. 2 от
Кодекса за социално осигуряване 98/78.
Централен бюджет, ПМС № 57 за предоставяне на средства от – за 2009 г. за финансиране
на дейностите по подготовката, организацията и
координацията на участието на Република България като страна, партньор на международното
изложение „WASSER BERLIN 2009“, Берлин, Федерална република Германия 22/4; ПМС № 58 за
целево предоставяне на средства от – за 2009 г. по
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бюджета на Висшия съдебен съвет за нуждите на
Прокуратурата на Република България 22/5; ПМС
№ 64 за предоставяне на средства от – за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и провеждането на Европейската филателна
изложба „България 2009“ 25/45; ПМС № 65 за
предоставяне на средства от – за финансиране на
прояви по Програмата за провеждане на Годината
на България в Русия през 2009 г. 25/47; ПМС № 68
за предоставяне на средства от – за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната 25/51; ПМС
№ 77 за предоставяне на средства от – за 2009 г. по
бюджета на Министерството на външните работи
за финансиране по линия на българската помощ
за развитие на проекти в Република Македония
27/82; ПМС № 78 за предоставяне на допълнителни
финансови средства от – за 2009 г. по бюджета на
Министерството на държавната администрация и
административната реформа за изпълнение на мерки
от Плана за действие по Националната програма
за реформи на Република България (2008/2010 г.)
27/82; ПМС № 82 за предоставяне на средства от – за
2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение
ЕКСПО 2010 в Шанхай, Китай 29/3; ПМС № 97 за
прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити
от – за финансово осигуряване на подготовката и
провеждането на Срещата на върха „Природен газ
за Европа: сигурност и партньорство“, София, 24/25
април 2009 г. 34/63; ПМС № 144 за предоставяне на
средства от – за 2009 г. за финансиране на последния
етап от изградените елементи на публичната пътна
и ВиК техническа инфраструктура в Столичната
община, район „Младост“ и район „Витоша“ 45/18;
ПМС № 163 за предоставяне на средства от – за
2009 г. за финансиране изграждането на елементи
на общинска, пътна и ВиК инфраструктура за Производствена зона в Костинброд, община Костинброд 51/9; ПМС № 165 за осигуряване на средства
по бюджета на Министерството на транспорта за
2009 г. за сметка на предвидените по – държавни
инвестиционни заеми 52/18; ПМС № 177 за осигуряване на средства от – за 2009 г. за поемане
на разходи, свързани със защитата на българската
държава пред втората инстанция по дело № 25 О
206/07 от 3 ноември 2008 г. на Съда на Федерална
провинция Берлин 57/29; ПМС № 203 за предоставяне на допълнителни средства от – по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2009 г. 67/39;
ПМС № 219 за предоставяне на средства от – за
2009 г. по бюджета на Министерството на здраве
опазването за финансиране по линия на българската
помощ за развитие на Република Македония 75/5.
Централен кредитен регистър, Наредба № 22
за – 62/76.
Централен регистър на особените залози, Наредба
№ 2 за условията и реда за начисляване и разходване
на средствата за развитие на материалната база,
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включително за информационно и технологично
осигуряване, за повишаване на квалификацията и
за стимулиране на служителите от – 8/22.
Центрове за приемане на спешни повиквания с
единен европейски номер 112, Наредба № Н-3 за специфичните изисквания за заемане на длъжностите
„оператор“ и „координатор“ в – 44/65.
Център 112, Наредба № 1 за униформеното облекло на служителите в – 9/4.
Център за информационно осигуряване на образованието, Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на – 36/27.
Център за отдих и обучение – София, Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията и дейността на – 15/15.
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 20/138;
Правилник за изменение на Устройствения правилник на – 76/15.
Център за спешна медицинска помощ, Правилник
за изменение на Правилника за устройството и
дейността на – 9/2.
Център „Фонд за трансплантация“, ПМС № 216
за създаване на – 72/4.
Център на промишлеността на Република България
в Москва, Руска федерация, Устройствен правилник
на – 43/59.
Център „Фонд за асистирана репродукция“, ПМС
№ 25 за създаване на – 13/1; Правилник за организацията на работа и дейността на – 21/3.

Ч
Частна лесовъдска практика, Наредба № 1 от
2008 г. за реда и критериите за регистрация за
упражняване на – и за извършване на дейности в
горския фонд 8/24.
Частни съдебни изпълнители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г.
за условията и реда за провеждане на конкурс
за – 56/35.
Чистота на атмосферния въздух, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 6/22.
Членове на Европейския парламент от Република
България, ПМС № 105 за утвърждаване на разходите
по подготовката и произвеждането на изборите
за – на 7 юни 2009 г. 36/23.
Чужденци в Република България, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 36/2; Закон за
изменение и допълнение на Закона – 103/11.

Щ
Щети, причинени от замърсяване с нефт, Закон
за изменение и допълнение на Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение
при – 33/2.

Ю
Югозападен университет „Неофит Рилски“, ПМС
№ 119 за откриване на факултет „Обществено
здраве и спорт“ в структурата на – със седалище
в Благоевград 42/30.
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