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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пощен
ските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм.,
бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26
от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34,
37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г.,
бр. 109 от 2008 г. и бр. 35, 87 и 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 т. 2 се изменя така:
„2. приемане на съобщения, предадени във
физическа или електронна форма от подателя,
обработването и предаването им чрез електрон

ни средства и доставяне на тези съобщения на
получателя като пощенски пратки;“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думата „осъществяват“ се
заменя с „извършват“.
§ 3. В чл. 6, ал. 2 след думите „печатни про
изведения“ се добавя „пряка пощенска реклама“.
§ 4. В чл. 7, т. 2 след думите „Европейския
съюз“ се добавя „или държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство“.
§ 5. Наименованието на глава втора се из
меня така: „Държавна политика и регулиране
в областта на пощенските услуги“.
§ 6. Наименованието на раздел І се изменя
така: „Държавна политика в областта на по
щенските услуги“.
§ 7. Член 9 се отменя.
§ 8. В чл. 13, т. 7 буква „б“ се изменя така:
„б) издаване и пускане в употреба на по
щенски марки, на пощенски продукти и на
специални пощенски печати, както и изваждане
от употреба на пощенски марки;“.
§ 9. В чл. 13а, ал. 1 думите „чл. 9а, ал. 1
и чл. 76“ се заменят с „чл. 9а, ал. 1, чл. 14,
ал. 2 и чл. 76“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“;
б) точка 7 се изменя така:
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„7. определя съответстващи на действащите
български и европейски стандарти нормативи за
качеството на универсалната пощенска услуга и
ефикасността на обслужване и осигурява за своя
сметка ежегодно извършване на измерването на
изпълнението им от независима организация;“
в) точка 8 се изменя така:
„8. приема система за образуване на по
щенските кодове на мрежата на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга;“
г) точка 11 се изменя така:
„11. разработва методика за изчисляване на
нетните разходи от извършване на универсал
ната пощенска услуга; методиката се приема
от Министерския съвет по предложение на
Комисията за регулиране на съобщенията;“
д) точка 12 се изменя така:
„12. разработва нормативи за определяне на
гъстотата на точките за достъп до пощенската
мрежа на пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска ус
луга, така че да съответстват по брой и гъстота
на нуждите на потребителите; нормативите се
приемат от Министерския съвет по предложение
на Комисията за регулиране на съобщенията;“
е) точка 16 се изменя така:
„16. предлага на министъра на финансите
да включи размера на компенсацията за на
личието на несправедлива финансова тежест
от извършването на универсалната пощенска
услуга в проекта на закон за държавния бю
джет на Република България за следващата
календарна година;“
ж) в т. 17 думите „универсалната пощенска
услуга“ се заменят с „пощенски услуги“;
з) в т. 19 след думите „пощенска услуга и
за“ се добавя „правилата за“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Решенията на Комисията за регулиране
на съобщенията по прилагането на този закон са
индивидуални, нормативни или общи админис
тративни актове и подлежат на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред Върховния административен съд.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Нормативните административни актове
на Комисията за регулиране на съобщенията
се обнародват в официалния раздел на „Дър
жавен вестник“.“
§ 11. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 5 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“;
в) в т. 7 думата „местата“ се заменя с „точ
ките“.
2. В ал. 2 думите „чл. 36а, ал. 1“ се заменят
с „чл. 15, ал. 1, т. 7“.
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§ 12. В чл. 16а след думите „Европейската
комисия“ се добавя „и националните регула
торни органи на останалите държави – членки
на Европейския съюз“.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. анализ на мерките за обезпечаване на
пощенската сигурност.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията за регулиране на съобщенията
на всеки 5 години от възлагане на задължени
ето за извършване на универсалната пощенска
услуга изготвя доклад относно изпълнението
му с оглед неговото продължаване, промяна
или отменяне.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „доклада по ал. 1“ се заменят с „до
кладите по ал. 1 и 2“.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 1:
„1. осигуряват неприкосновеност на пощен
ските пратки;“
б) досегашните т. 1, 2, 3, 4 и 5 стават съот
ветно т. 2, 3, 4, 5 и 6;
в) досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7
и 8 и се изменят така:
„7. предприемат мерки за защита на по
щенския трафик, както и за недопускане в
пощенските пратки на забранени за поставяне
предмети и вещества по смисъла на чл. 90 и 91,
като доставят, монтират, въвеждат в експлоата
ция и поддържат за своя сметка необходимите
технически устройства и софтуер и при необхо
димост осигуряват ползването им по възмезден
начин от други пощенски оператори или ползват
при необходимост по възмезден начин такива
ресурси на други пощенски оператори;
8. създават условия за осъществяване на на
блюдение или контрол върху пощенските пратки
от компетентните органи на Министерството
на вътрешните работи и на Държавна агенция
„Национална сигурност“, които могат да дават
задължителни за изпълнение указания;“
г) досегашните т. 8 и 9 стават съответно
т. 9 и 10.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 5:
„5. срок за възстановяване на сумата на
наложения платеж на подателя;“
б) досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 38, т. 2 и/
или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“;
б) създава се нова т. 4:
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„4. срок за възстановяване на сумата на
наложения платеж на подателя;“
в) досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съот
ветно т. 5, 6, 7, 8 и 9.
3. В ал. 4 думата „местата“ се заменя с
„точките“.
4. В ал. 5 думите „Комисията за защита на
конкуренцията“ се заменят с „Комисията за
защита на потребителите“.
5. В ал. 7 думите „разработва процедура“ се
заменят с „приема правила“.
6. В ал. 9 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и на пощенските опера
тори, извършващи пощенски парични преводи“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „по чл. 38, т. 2 и/или 3“
се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пощенските оператори, извършващи
услуги, включени в обхвата на универсалната
пощенска услуга, могат да осигуряват и догова
рят достъп до пощенските си мрежи помежду
си, с пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услу
га и с пощенски оператори на неуниверсални
пощенски услуги.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случай че пощенските оператори,
извършващи услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга, не постигнат
съгласие за сключване на договор за достъп
с пощенския оператор със задължение за из
вършване на универсалната пощенска услуга,
всеки от тях може не по-рано от два месеца
и не по-късно от три месеца от датата на
предложението за сключване на договора да
отправи искане пред Комисията за регулиране
на съобщенията. Комисията за регулиране на
съобщенията в двумесечен срок от постъпване
на искането с мотивирано решение може да
даде задължителни указания на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга в определен
от нея срок да сключи договор за осигуряване
на достъп до пощенската си мрежа.“
5. Алинея 7 се отменя.
§ 17. В чл. 23а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Пощенските оператори, извършващи
услугата „пощенски парични преводи“, водят
отделна аналитична счетоводна отчетност за
приходите от дейността си по предоставянето
на тази пощенска услуга.“
§ 18. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Универсалната пощенска услуга се
предоставя от пощенски оператор, на когото
със закона е възложено задължение за извърш
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ването на тази услуга на територията на цялата
страна чрез организирана и управлявана от
него пощенска мрежа.“
§ 19. В чл. 25, ал. 1 след думите „освен тази
пощенска услуга“ се добавя „може да“.
§ 20. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Пощенският оператор със задъл
жение за извършване на универсалната пощен
ска услуга получава компенсация от държавния
бюджет, когато задължението за извършване
на универсалната пощенска услуга води до
нетни разходи и представлява несправедлива
финансова тежест за него.
(2) Размерът на несправедливата финансова
тежест се определя въз основа на нетните раз
ходи, изчислени при спазване на методиката
по чл. 15, ал. 1, т. 11.
(3) Размерът на компенсацията не може да
надхвърля размера на несправедливата финан
сова тежест от извършване на универсалната
пощенска услуга по ал. 2.
(4) Размерът на компенсацията се определя
със Закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година.
(5) Компенсацията по ал. 1 се предоставя
след получаване на положително решение от
Европейската комисия.“
§ 21. Член 29а се изменя така:
„Чл. 29а. (1) Пощенският оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга представя пред Комисията
за регулиране на съобщенията заявление за
компенсиране на несправедливата финансова
тежест от извършване на универсалната по
щенска услуга за предходната година заедно
с необходимите доказателства до 31 май на
текущата година.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа размера
на исканата компенсация за наличието на
несправедлива финансова тежест, определен
съгласно чл. 29, ал. 2.
(3) Документите, свързани с изчисляването
на нетните разходи от извършване на универ
салната пощенска услуга, се предоставят на
Комисията за регулиране на съобщенията и се
проверяват от определен от нея одитор.
(4) Резултатите от изчисляване на нетните
разходи от извършване на универсалната по
щенска услуга и оценката на одитора за съот
ветствие с методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11 са
обществено достъпни.
(5) В срок три месеца от подаване на заяв
лението по ал. 1 Комисията за регулиране на
съобщенията се произнася с решение относно:
1. наличието на несправедлива финансова
тежест от извършването на универсалната
пощенска услуга;
2. размера на компенсацията, дължима на
пощенския оператор със задължение за из
вършване на универсалната пощенска услуга,
за предходната година.
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(6) В срока по ал. 5 Комисията за регулиране
на съобщенията може да поиска от заявителя
да представи в 7-дневен срок допълнително
информация и доказателства.
(7) Комисията за регулиране на съобщени
ята в хода на бюджетната процедура представя
решението по ал. 5 и материалите към него
на министъра на финансите с предложение
за включване на размера на компенсацията
в проекта на закон за държавния бюджет на
Република България за следващата година.“
§ 22. Създава се чл. 29б:
„Чл. 29б. (1) Пощенският оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга организира и осъществява
отчитане на дейността си в съответствие с
приложимите счетоводни стандарти и прила
гане на система за разпределение на разходите
както общо за търговското дружество, така и
аналитично и поотделно за:
1. универсалната пощенска услуга по видове
услуги;
2. пощенските парични преводи;
3. неуниверсалните пощенски услуги по
чл. 38, т. 1 – 3;
4. други търговски дейности.
(2) Приходите от универсалната пощенска
услуга не могат да се използват за покриване
на разходи за неуниверсални пощенски услуги
или за други дейности.
(3) Съдържанието, начинът на разпределение
на разходите, редът и сроковете за съгласуване
на системата за разпределение на разходите
на пощенския оператор със задължение за из
вършване на универсалната пощенска услуга се
определят с правила, разработени от Комисията
за регулиране на съобщенията.
(4) Пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга предоставя на Комисията за регулира
не на съобщенията годишен доклад с анализ
на резултатите от прилагане на системата за
разпределение на разходите не по-късно от
31 май на текущата година.
(5) Комисията за регулиране на съобщенията
ежегодно назначава проверки за прилагането
на системата за разпределение на разходите от
пощенския оператор със задължение за извърш
ване на универсалната пощенска услуга, които
се извършват от независим одитор. Резултатите
от проверките са обществено достъпни.“
§ 23. В чл. 30 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 24. В чл. 31 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 25. В глава трета, раздел ІІ се създава
чл. 31б:
„Чл. 31б. Пощенският оператор със задълже
ние за извършване на универсалната пощенска
услуга съдейства за нормалното протичане на
измерванията по чл. 15, ал. 1, т. 7.“
§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 думата „местата“ се заменя с
„точките“.
2. В ал. 3 думата „местата“ се заменя с
„точките“, а след думата „мрежа“ се добавя
„на пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга“.
3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) Броят и разположението на точките за
достъп по ал. 3, за които се изисква откриване
на пощенски служби съобразно нормативите по
чл. 15, ал. 1, т. 12, могат да бъдат променяни
след одобряване от Комисията за регулиране
на съобщенията въз основа на мотивирано
писмено предложение от пощенския оператор
със задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга.
(5) В срок един месец от получаване на пред
ложението по ал. 4 Комисията за регулиране
на съобщенията се произнася с решение, като
одобрява промените, в случай че са спазени
нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12.
(6) Броят и разположението на точките за
достъп по ал. 3, за които не се изисква откриване
на пощенски служби съобразно нормативите
по чл. 15, ал. 1, т. 12, могат да бъдат проме
няни от пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга след писмено уведомление, изпратено
до Комисията за регулиране на съобщенията в
срок не по-късно от един месец преди датата
на промяната.
(7) В уведомлението по ал. 6 се съдържа
информация за начина, по който ще се гаран
тира извършването на универсалната пощенска
услуга.
(8) В срока по ал. 6 Комисията за регулиране
на съобщенията може да даде задължителни
указания на пощенския оператор със задълже
ние за извършване на универсалната пощенска
услуга с оглед гарантиране на извършването
на тази услуга.“
§ 27. В чл. 34, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „следните“ се добавя „видове“.
§ 28. Член 36а се отменя.
§ 29. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Неуниверсалните пощенски услуги
включват:
1. приемане, пренасяне и доставяне на пряка
пощенска реклама;
2. услугите по чл. 3, т. 2;
3. куриерските услуги;
4. пощенските парични преводи.“
§ 30. В чл. 39 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. извършване на универсалната пощен
ска услуга на цялата територия на Република
България от оператор, на когото е възложено
задължение за извършване на тази услуга;
2. извършване на услуги, включени в обхвата
на универсалната пощенска услуга;
3. извършване на пощенски парични пре
води.“
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§ 31. В чл. 43, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1а след думите „Европейския съюз“
се добавя „или държава – страна по Спора
зумението за Европейското икономическо
пространство“.
2. В т. 6 думата „местата“ се заменя с „точ
ките“.
§ 32. В чл. 47 ал. 4 се отменя.
§ 33. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „при условията на първо
начално лицензиране“ се заличават.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При липсващи или нередовни документи
по ал. 5 Комисията за регулиране на съобще
нията уведомява заявителя с писмо с известие
за доставяне да отстрани непълнотите или не
редовностите в 10-дневен срок от получаване
на уведомлението. В случай че непълнотите
или нередовностите не бъдат отстранени в
посочения срок, заявлението не се разглежда.
(7) Комисията за регулиране на съобщенията
с мотивирано решение отказва разрешение за
прехвърлянето при наличието на обстоятел
ствата по чл. 47, ал. 2.“
§ 34. В чл. 48а се създават ал. 7 – 9:
„(7) Към искането за разрешение по ал. 3
се прилагат идентификационните данни и
документите по чл. 43, ал. 2 за третите лица.
Всички документи се подават на български
език в два екземпляра.
(8) При липсващи или нередовни документи
по ал. 7 Комисията за регулиране на съобще
нията уведомява заявителя с писмо с известие
за доставяне да отстрани непълнотите или не
редовностите в 10-дневен срок от получаване
на уведомлението. В случай че непълнотите
или нередовностите не бъдат отстранени в
посочения срок, заявлението не се разглежда.
(9) Комисията за регулиране на съобщения
та с мотивирано решение отказва разрешение
на исканията по ал. 2 или 3 при наличие на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 2.“
§ 35. Член 49 се отменя.
§ 36. В чл. 52, ал. 1 думите „чл. 39“ се за
менят с „чл. 39, т. 2 и/или 3“.
§ 37. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. задължително водене на аналитична
счетоводна отчетност по реда на чл. 23а;“.
2. В т. 16 думата „местата“ се заменя с
„точките“.
3. В т. 17 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 38. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думата „местата“ се заменя с „точ
ките“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. оказване на съдействие за нормалното
протичане на измерването по чл. 15, ал. 1, т. 7;“.
3. Точка 8 се изменя така:
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„8. задължително прилагане на система за
разпределение на разходите и водене на анали
тична счетоводна отчетност по реда на чл. 29б,
ал. 1; ред за доказване размера на несправед
ливата финансова тежест от извършването на
универсалната пощенска услуга;“.
4. Точка 9 се отменя.
5. В т. 16 думите „чл. 77, ал. 2“ се заменят
с „чл. 77, ал. 1 и 3“.
6. Създава се т. 17:
„17. предоставяне по подходящ начин на
подробна и актуална информация на потре
бителите и на пощенските оператори относно
характеристиките на извършваната универсална
пощенска услуга, условията за достъп до тази
услуга, както и за цените и стандартите за
качество.“
§ 39. Член 58 се отменя.
§ 40. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Неуниверсалните пощенски
услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3 се извършват на
територията на Република България или на част
от нея“ се заменят с „Неуниверсални пощенски
услуги по чл. 38, т. 1 – 3 се извършват“ и след
думите „подаване на“ се добавя „надлежно“.
2. В ал. 2, т. 1а след думите „Европейския
съюз“ се добавя „или държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство“.
3. В ал. 5 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
4. В ал. 6 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
5. В ал. 10 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
§ 41. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 38, т. 2 и/
или 3“ се заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. предприемат мерки за защита на по
щенския трафик, както и за недопускане в
пощенските пратки на забранени за поставяне
предмети и вещества по смисъла на чл. 90 и 91,
като доставят, монтират, въвеждат в експлоата
ция и поддържат за своя сметка необходимите
технически устройства и софтуер и при необхо
димост осигуряват ползването им по възмезден
начин от други пощенски оператори или ползват
при необходимост по възмезден начин такива
ресурси на други пощенски оператори;“.
3. Създава се нова т. 6:
„6. създават условия за осъществяване на
наблюдение или контрол върху пощенските
пратки от компетентните органи на Министер
ството на вътрешните работи и на Държавна
агенция „Национална сигурност“, които могат
да дават задължителни за изпълнение указания;“.
4. Досегашните т. 6, 7 и 8 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
5. Създава се т. 10:
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„10. ползват отпечатъци съгласно чл. 77,
ал. 2.“
§ 42. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
2. В ал. 2 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
3. В ал. 4 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
4. В ал. 5 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
5. Алинея 6 се отменя.
§ 43. Наименованието на раздел V се изменя
така: „Такси“.
§ 44. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. годишна такса за контрол, включваща
административните разходи на Комисията за
регулиране на съобщенията, необходими за ана
лиз и контрол на пазара на пощенските услуги,
изготвяне и прилагане на подзаконови норма
тивни актове и издаване на административни
актове и контрол по изпълнението им – процент
от годишните нетни приходи от извършване на
лицензираните пощенски услуги;“.
2. В ал. 3 думите „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се
заменят с „чл. 38, т. 1 – 3“.
§ 45. В чл. 63 думите „Размерите на ли
цензионните такси и на таксата за издаване
на удостоверение за вписване в регистъра по
чл. 59, ал. 5“ се заменят с „Размерът на так
сите по този раздел, сроковете и начинът за
плащането им“.
§ 46. В чл. 64, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Лицензионните
такси и таксите за издаване на удостоверения
за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5“ се
заменят с „Таксите по чл. 62“.
2. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. годишната такса за контрол се админи
стрира по бюджета на Комисията за регулиране
на съобщенията;
3. еднократната такса за издаване на удос
товерение по чл. 59, ал. 6 се администрира
по бюджета на Комисията за регулиране на
съобщенията.“
§ 47. В чл. 65 ал. 6 се отменя.
§ 48. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Министърът на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията
издава и пуска в употреба пощенски марки,
пощенски продукти – илюстровани пощенски
карти и пощенски пликове, с отпечатан върху
тях специален знак за цената за заплащане на
пощенските услуги и специални пощенски пе
чати въз основа на годишен тематичен план.“
§ 49. В чл. 72, ал. 2 думите „които не са
извадени от употреба“ се заличават.
§ 50. Член 73 се отменя.
§ 51. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
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а) в изречение първо думите „и изваждането
от употреба на пощенски марки“ се заменят с
„в употреба на пощенски марки, на пощенски
продукти и на специални пощенски печати, както
и изваждането от употреба на пощенски марки“;
б) изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 52. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. Условията и редът за издаване и
пускане в употреба на пощенски марки, на
пощенски продукти и на специални пощенски
печати, както и за изваждане от употреба на
пощенски марки се определят с наредба на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 53. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Пощенският оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга
може да използва като знак и като доказател
ство за заплащане на цената на пощенските
услуги освен пощенски марки и отпечатъци от
автомати, таксувачни машини, печатни преси и
други съоръжения за отпечатване и щемпелува
не, които задължително съдържат информация,
идентифицираща пощенския оператор.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
думите „могат да“ се заменят с „извършващи
услуги, включени в обхвата на универсалната
пощенска услуга и/или неуниверсални пощен
ски услуги“.
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из
меня така:
„(5) Всички типове отпечатъци на пощен
ските оператори се предоставят за сведение в
Комисията за регулиране на съобщенията. При
изваждане от употреба на всеки тип отпечатък
пощенските оператори уведомяват Комисията
за регулиране на съобщенията в срок 20 дни
преди изваждането му от употреба.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
числото „4“ се заменя с „5“.
§ 54. Член 78 се отменя.
§ 55. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „вътрешни“ се добавя
„и международни“ и след думата „свързани“ се
добавя „с пощенската дейност и“;
б) в т. 3 думите „и пощенски парични прево
ди“ се заличават и накрая се добавя „за защита
на граждански лица по време на война“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Освобождава се от заплащане услугата
пощенски парични преводи за военнопленници
и интернирани граждански лица, посочени в
Женевската конвенция от 12 август 1949 г. за
защита на граждански лица по време на вой
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на, извършвана от пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга.“
§ 56. В чл. 85, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. загубени, ограбени или повредени, из
цяло или частично, вътрешни и международ
ни пощенски колети, препоръчани пощенски
пратки, пощенски пратки с обявена стойност и
с наложен платеж, както и пощенски пратки с
добавена стойност над универсалната пощенска
услуга по смисъла на § 1, т. 18 от допълнител
ната разпоредба.“
§ 57. В чл. 86 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или на пощен
ския паричен превод“.
2. В ал. 3 след думите „за вътрешните по
щенски пратки“ се добавя „и за пощенските
парични преводи“.
§ 58. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 накрая се добавя „или пощенският
паричен превод не е доставен на получателя“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. когато подателите или получателите на
вътрешни и международни пощенски колети,
препоръчани пощенски пратки, пощенски
пратки с обявена стойност и с наложен платеж
и пощенски пратки с добавена стойност над
универсалната пощенска услуга по смисъла на
§ 1, т. 18 от допълнителната разпоредба, както и
на пощенски парични преводи не са предявили
писмена рекламация в срока по чл. 86, ал. 2.“
§ 59. В чл. 90, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „оръжие“ се добавя
„боеприпаси, пиротехнически изделия“.
2. В т. 3 думите „неприлични или“ се за
личават.
§ 60. В чл. 96а ал. 2 се отменя.
§ 61. Член 100а се отменя.
§ 62. Създава се чл. 100б:
„Чл. 100б. (1) Пощенски оператор, който
извършва пощенски услуги без съгласувани
с Комисията за регулиране на съобщенията
общи условия на договора с потребителите, се
наказва с глоба от 200 до 2000 лв.
(2) Пощенски оператор, който не изпълнява
изискванията на чл. 14, ал. 1, чл. 20, ал. 1, т. 2,
т. 7 и 8 и чл. 60, т. 5 и 6, се наказва с глоба
от 1000 до 5000 лв.
(3) За повторно нарушение по ал. 2 нака
занието е от 5000 до 10 000 лв.“
§ 63. Член 105а се изменя така:
„Чл. 105а. (1) Пощенски оператор, който не
изпълни влязло в сила решение на Комисията
за регулиране на съобщенията, се наказва с
глоба в размер от 200 до 2000 лв.
(2) Пощенският оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга,
в случай че не изпълни влязло в сила решение
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на Комисията за регулиране на съобщенията по
чл. 33, ал. 5 и 8, се наказва с глоба в размер
от 200 до 5000 лв.“
§ 64. В чл. 105в числата „100“ и „1000“ се
заменят съответно с „500“ и „5000“.
§ 65. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „местата“ се заменя с „точ
ките“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. „Точка за достъп“ е стационарна или мо
билна пощенска станция, пощенско агентство
или изнесено пощенско гише, където подателите
предават и операторът приема пощенските пратки
и пощенските парични преводи, както и пощенски
кутии и други устройства за обществено ползва
не, поставени на достъпни за подателите места.“
3. В т. 5 думите „пряка пощенска реклама“
се заличават.
4. В т. 9 думите „(записи и чекове)“ се
заличават.
5. В т. 23 след думата „кореспонденцията“ се
добавя „и неприкосновеността на пощенските
пратки“.
6. Точка 24 се изменя така:
„24. „Нетни разходи“ са всички разходи на
пощенския оператор със задължение за извърш
ване на универсалната пощенска услуга, свърза
ни и необходими за дейностите по извършване
на универсалната пощенска услуга, изчислени
съгласно методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.“
7. Създават се т. 32 и 33:
„32. „Пощенска служба“ е стационарна или
мобилна пощенска станция.
33. „Пряка пощенска реклама“ е пощенска
пратка, състояща се само от рекламни или мар
кетингови материали и съдържаща идентични
съобщения, с изключение на името, адреса и
идентификационния номер на получателя.“
§ 66. В останалите текстове на закона думи
те „чл. 38, т. 2 и/или 3“ се заменят с „чл. 38,
т. 1 – 3“.
§ 67. В останалите текстове на закона думите
„местата за достъп“ се заменят с „точките за
достъп“.
§ 68. Параграф 10 от преходните и заклю
чителните разпоредби се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 69. Този закон въвежда изисквания на
Директива 2008/6/ЕО на Европейския пар
ламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за
изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед
пълното изграждане на вътрешния пазар на
пощенски услуги в Общността (ОВ, L 52/3 от
27 февруари 2008 г.) относно финансиране на
универсалната пощенска услуга след отпадането
на резервирания сектор от 1 януари 2011 г.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 70. Пощенският оператор, на когото съглас
но чл. 24 се възлага задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга, е търговското
дружество „Български пощи“ – ЕАД, за срок
15 години, считано от деня на обнародването
на този закон в „Държавен вестник“.
§ 71. Комисията за регулиране на съобще
нията в 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон привежда в съответствие с него
издадената индивидуална лицензия на пощен
ския оператор със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга.
§ 72. Издадените до влизането в сила на този
закон подзаконови нормативни актове запазват
действието си, доколкото не му противоречат.
§ 73. Министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон издава
наредбата по чл. 14, ал. 2.
§ 74. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 21 декември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10855

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 13

от 15 декември 2010 г.
по конституционно дело № 12 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: председа
тел: Евгени Танчев, и членове: Емилия Друме
ва, Владислав Славов, Димитър Токушев, Бла
говест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев,
Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при
участието на секретар-протоколиста Росица
Симова разгледа в закрито заседание на 15 де
кември 2010 г. конституционно дело № 12 от
2010 г., докладвано от съдията Цанка Цанкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 25.05.2010 г. по
искане на 61 народни представители от 41-ото
Народно събрание. Искането на вносителите
е да бъде дадено задължително тълкуване с
петитум: „Тълкуване на правната категория
„мандат“ според основния ни закон“ и „може
ли мандатът да бъде прекратен предсрочно
извън основанията, изрично посочени в Кон
ституцията и закона“. В искането се посочват
съображения за правния интерес от тълку
ването, както и за значението на мандата за
организиране на държавния живот и дейността
на държавните органи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Конституционният съд е допуснал разглеж
дането по същество с определение от 1 юли
2010 г. и е констит у ира л заинтересовани
страни с указание да представят писмени
становища съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона
за Конституционния съд.
По делото са постъпили писмени станови
ща от конституираните като заинтересовани
страни Министерски съвет, омбудсман на
Република България, Сметна палата, Висш
съдебен съвет, Инспекторат към Висшия съ
дебен съвет, Висш адвокатски съвет, фондация
„Български адвокати за правата на човека“.
В част от становищата се взема отношение
само по второто питане, предмет на делото.
Вносителите на искането не са представили
допълнително становище и доказателства,
каквато възможност им е била предоставена.
Според Министерския съвет конституцион
ният законодател е чужд на идеята за еднакъв
правен режим на мандатното правоотноше
ние, относим към всички лица, избрани или
назначени в предвидените от Конституцията
държавни органи. Принципът на мандатността
предпоставя определени различия в правния
режим. Конституцията установява различни
принципи при изграждането на предвидени
те в нея органи, което се отразява както в
уредбата относно мандатността на членовете
на различните колективни органи, така и
върху уредбата на мандатността на избраните
или назначени като еднолични органи лица.
Министерският съвет счита, че искането за
задължително тълкуване може ли мандатът
да бъде прекратен предсрочно извън основа
нията, изрично посочени в Конституцията и
закона, съдържа въпрос, по който задължи
телното тълкуване е недопустимо. Освен това
според него разбирането, „че предсрочното
прекратяване на мандатните правоотноше
ния с последващ закон и извън посочените
в специалния закон основания е винаги не
конституционно е и необосновано“. Провежда
разграничение между общо и индивидуално
основание за прекратяване на мандата и
намира, че когато то е общо, може да бъде
въведено с последващ закон и спрямо лица
вече избрани или назначени в държавен ор
ган. С последващ закон може да се извърши
преструктуриране на конституционен орган
и при конституирането на органа, изискващо
прекратяване на съществуващия, се съдържа
и общото основание за прекратяване на ин
дивидуалните мандати на заварените негови
членове. В заключение, Министерският съвет
по първото питане изразява становище, че
„конституционните норми поотделно уреж
дат индивидуалния мандат при различните
държавни органи, както и мандат за някои
от тях. Извън тази уредба на мандатността
съгласно основния закон не съществува мандат
като правна категория с еднакво съдържание,
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както и Конституцията не установява еднакъв
правен режим на мандатното правоотношение
на лицата, избрани или назначени в предвиде
ните от нея органи.“ По второто питане дава
становище, че „предсрочното прекратяване на
мандат основано на съобразен с Конституци
ята и приет в рамките на конституционните
правомощия на Народното събрание послед
ващ закон (Закон за изменение и допълнение
на Конституцията или обикновен закон) е
допустимо и конституционно“.
Висшият съдебен съвет изразява станови
ще, че конституционно установеният прин
цип на мандатност е въведен за органите от
трите власти – законодателна, изпълнителна
и съдебна, и е гаранция за независимостта
им. Законодателят е ограничил максимално
основанията за предсрочно прекратяване на
мандата и е недопустимо чрез закон да се
прекратява предсрочно мандатът на органа,
респективно на неговите членове, вън от
конституционните основания. Нормите, ре
гулиращи мандатността, са от категорията
на конституционноправните норми, устано
вяващи конституционни принципи.
Според Инспектората към Висшия съдебен
съвет мандатността и „мандатът“ по смисъла
на Конституцията имат едно и също съдър
жание в Основния закон и в другите закони.
По отношение основанията за предсрочно
прекратяване на мандата се сочи, че те са
изрично и изчерпателно дадени от Конститу
цията за органите, предвидени в нея. Когато
за конституционно създадени органи не е
дадена уредба за предсрочно прекратяване на
мандата, основанията за това са делегирани
на отделни закони. Само посочените в тях
основания следва да се прилагат за предсроч
но прекратяване на мандата на членовете на
съответните органи.
Сметната палата изразява становище, че не
може да се направи общо тълкуване относно
предсрочно прекратяване на мандата на орга
ните, чийто статут е уреден в Конституцията,
и на тези, които са създадени със закон за
изпълнение на определени държавни функции,
поради различните функции и компетентности
на тези органи, както и различното естество
на дейността им. За конституционно устано
вените и за които се предвижда приемането
на отделен закон намира, че е недопустимо
със закон да се променя срокът на мандата
(такъв орган е и Сметната палата) и да се
прекратяват предсрочно пълномощията на
техните членове извън основанията, посочени
в закона. В случай че се приеме, че с промяна
на нормативната уредба може да се прекрати
мандатът на индивидуален или колективен
конституционно установен държавен орган,
ще се засегнат заварени мандатни правоот
ношения, а преуреждането им би означавало
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да се засегне техният конституционен статус
и би нарушило чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от
Конституцията.
Висшият адвокатски съвет дава обобщено
определение на мандата като „предоставена
от електората или от определен в Конститу
цията или закона орган власт, състояща се
от конкретни правомощия, които ще се из
пълняват за определено време“. За мандатите,
възлагани от Конституцията, гаранциите за
независимост са изчерпателно уредени в Ос
новния закон, освен ако самата Конституция
е предвидила подробната уредба на статут и
възлагането на други функции да става със
закон. По въпроса може ли мандатът да бъде
прекратен предсрочно извън основанията,
изрично посочени в Конституцията и зако
на, отговорът е отрицателен. Не съществува
конституционна пречка чрез изменение на
закон да се променят условията за предсрочно
прекратяване на публичноправни мандати,
които не са регламентирани от Конституцията.
Омбудсманът на Република България на
мира, че не може чрез последваща промяна
на закона, респ. приемане на изцяло нов за
кон, да се създаде нормативно основание за
предсрочно прекратяване на мандата. Това
би съставлявало посегателство върху неза
висимостта и автономното осъществяване на
правомощията на съответния мандатен орган.
Фондация „Български адвокати за правата
на човека“ разглежда мандата като единна
по същността си категория на българското
конституционно право, която може да има
различна качествена и количествена характе
ристика. Признава „дискреционната власт на
Народното събрание да моделира тайминга
и времевото разпределение на властите“.
Ако изрично или имплицитно е допуснато
регламентацията да бъде дадена на текущия
законодател, „парламентът е оправомощен
да моделира по своя преценка мандата на
съответните органи при спазване на изисква
нията на висшестоящите норми“. Възможно
е чрез промяна на основание делегация от
страна на учредителната власт, фиксирана в
Основния закон, да се извършат промени, но
те трябва да важат не за актуалните титуляри
на съответния орган, а при бъдещи избори,
респ. назначения на титуляр или титуляри.
Останалите конституирани като заинтере
совани в производството страни – президент
на Република България, Народно събрание,
главен прокурор, Върховен касационен съд,
Върховен административен съд, Български
Хелзински комитет, Асоциация за европейска
интеграция и права на човека, Национално
сдружение на общините в Република България,
не са представили становища.

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

І.
1. За да се произнесе по поставените
питания, Конституционният съд трябва да
о т г овори на н якол ко п редвари т ел ни въ
проса, имащи отношение към искането за
тълкуване. Първият е относно пределите на
компетентността на Конституционния съд да
даде задължително (нормативно, абстрактно)
тълкуване по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конститу
цията. В тази връзка да отговори трябва ли да
има неяснота и противоречия в прилагането
на конституционните разпоредби или подле
жат на задължително тълкуване и „ясните“
разпоредби. Вторият – възможно ли е да се
тълкуват от Конституционния съд разпоредби
на закон, основан на изрична разпоредба на
Конституцията, установяваща създаването
на държавен орган или институция, която
ще осъществява публични функции. Трето,
допустимо ли е Конституционният съд в хипо
тезата на чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията
да извършва тълкуване по аналогия на кон
ституционни разпоредби, а при положителен
отговор на втория въпрос, и на законови раз
поредби. Поставя се и въпросът може ли при
нормативното тълкуване по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията да се запълват празнини по
аналогия. Всички тези въпроси са свързани
с компетентността на Конституционния съд
да даде исканото от вносителите тълкуване.
С чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията
Конституционният съд е натоварен с право
мощието да дава задължителни тълкувания
на Конституцията, когато субектите, на които
е признато правото да го сезират, сторят това
(чл. 150 от Конституцията). Това автентично
тълкуване e средство за осъществяване на
върховенството на Конституцията и е израз
на превантивен подход за осигуряване консти
туционосъобразност на бъдещи закони, което
не означава, че се възпрепятства извършва
нето на конкретна проверка за установяване
на противоконституционност на конкретния
закон или други актове на Народното съ
брание, както и на актовете на президента
(чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията). За
българското конституционно право не стои
проблемът за възможността да се извършва
това тълкуване, наречено от самата Консти
туция „задължително“ и определяно като
„абстрактно“ и „нормативно“. И двете наи
менования са коректни, тъй като с първото
се означава, че Конституционният съд има
право да дава тълкуване вън от правен спор за
конституционосъобразност на конкретен акт,
каквото е тълкуването по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията, и се провежда разграничение
между правомощията на съда. С второто се
акцентира върху правното значение и ефекта
на извършеното тълкуване – тълкувателният
резултат е източник на обективното консти
туционно право.
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От редакцията на чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията могат да се направят два общи
извода: Конституционният съд може да тълкува
нормативно само конституционни разпоредби,
защото като обект на задължително тълкуване
е посочена само Конституцията. Държавната
власт се осъществява съгласно чл. 1, ал. 2 от
Конституцията и за органите, „предвидени в
Конституцията“, може да се даде нормативно
тълкуване (арг. Решение № 5 от 1994 г., к.д.
№ 3 от 1994 г.). Тези органи се формират по
установен от Конституцията ред и е предви
дена мандатност. Позитивно изразено, това
означава всички нейни разпоредби, включи
телно преходни, заключителни, препращащи.
Изразено негативно: Конституционният съд
не може да тълкува абстрактно законови раз
поредби. Нормативното тълкуване на закон
е недопустимо, защото изрично е посочен
възможният му обект – Конституцията.
Правилото на чл. 149, ал. 1, т. 1 от Кон
ституцията следва да се прилага стриктно.
Недопустимостта за тълкуване се отнася до
всички законови разпоредби, включително
и до тези, създадени на основание изрично
овластяване от Конституцията. Законовите
разпоредби се тълкуват от Конституционния
съд казуално, при осъществяване на нормен
контрол за констит уционосъобразност по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Целта на
тълкуването е да се установи дали законова
разпоредба е в съответствие с Конституцията.
То няма задължителната сила на тълкуването
по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. При
казуалното тълкуване на разпоредби на закон,
независимо дали Конституцията изрично е
предвидила създаването му или не, се търси
съответствие с всички конституционни разпо
редби, които имат отношение към предмета
на тълкуване, а не само съответствието с
конституционната овластяваща разпоредба,
в зависимост от искането за обявяване на
противоконституционност на закона изцяло
или в негови части и разпоредби. При това
Констит у ционни ят съд не е ог раничен с
посоченото от вносителите основание за не
съответствие с Конституцията (чл. 22, ал. 1,
изр. 2 от Закона за Конституционния съд).
На тълкуване, нормативно и казуално,
подлежи и всяка овластяваща конституционна
разпоредба. Овластяващата норма може да има
различна диспозиция, съдържание и смисъл и
те трябва да се разкрият, за да се определят
условията, обемът и рамките на овластяването
и основните положения, които следва да се
заложат в закона. Конституционна норма може
да има учредителен характер – създаване на
държавния орган с посочени публичноправни
функции. Такива норми на Конституцията са:
член 91 – за Сметната палата; чл. 91а – за
омбудсмана; чл. 133 – за Висшия съдебен съ
вет; чл. 132а – за Инспектората към Висшия
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съдебен съвет; чл. 146 – за местното самоупра
вление и местната администрация; чл. 152 – за
Конституционния съд. Според чл. 84, т. 8 от
Конституцията Народното събрание избира и
освобождава ръководителите на Българската
народна банка и на други институции, опре
делени със закон. Конституционната норма,
която е насочена към създаване от закон
на държавен орган, може да предоставя и
учредителни правомощия на създавания от
нея орган.
Конституционното овластяване (конститу
ционна делегация) е широко застъпено и се
отнася за всички сфери на обществения живот.
Става дума за законови уредби, предоставе
ни от Основния закон за осъществяване на
дейност и постигане на целите, определени
от Конституцията. С него се задават пара
метрите на правно регулиране от обикнове
ното законодателство, за чиито разпоредби
е недопустимо тълкуване по чл. 149, ал. 1,
т. 1 от Конституцията, а установяването на
тяхната конституционосъобразност е задача
на нормения контрол по ал. 1, т. 2 на същия.
Особеното е, че винаги има момент на це
лесъобразност – преценка на законодателя.
Този подход на конституционния законодател
осигурява гъвкавост и разнообразие в норма
тивното решение и съобразява областта на ре
гулиране и дейността на съответния държавен
орган. Това се отнася и до конституционните
разпоредби, установяващи мандатност.
Законът, основан на конституционно овлас
тяване, може да бъде обект на казуално тъл
куване по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията,
но не и на абстрактно тълкуване. Тълкуването
на закона не е в обхвата на задължителното
тълкуване, поради това, че компетентността
на Конституционния съд е изрично ограниче
на до тълкуване на Конституцията. Нейните
разпоредби обаче, включително и тези, които
насочват и изискват изрично законова уредба,
на общо основание влизат в приложното поле
на чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията. Това
се отнася и до разпоредбите относно мандата,
за да се извлекат границите и критериите,
правният режим на мандата на съответния
орган, установени от конституционната раз
поредба, и безпротиворечивото разбиране
на овластяващата норма. Няма съмнение, че
законът във всички свои разпоредби, вклю
чително и тези относно мандатите, трябва да
е съобразен с Конституцията и може да бъде
атакуван като неконституционосъобразен, ако
нарушава нейни разпоредби (арг. чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията; чл. 22, ал. 1, изр. 2 от
Закона за Конституционния съд).
С оглед на това искането на вносителите,
формулирано във второто питане като „в
Конституцията и закона“, следва да се раз
глежда като допустимо само в частта, отна
сяща се до разпоредбите на Конституцията.
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Какво е заложено в закона, дори когато той
се основава на конституционна делегация,
е вън от тълкувателните правомощия на
Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията. Тълкува се първичният
източник на конституционното право, а не
законовият източник, който е последица и
обусловен от конституционна разпоредба.
Затова искането за абстрактно тълкуване в
тази част е недопустимо. Разглеждано като
казуално, извършването на тълкуване също
е недопустимо, защото не би имало предмет.
Поначало следва да се излиза от положение
то, че законът съответства на Конституцията
и противоконституционността трябва да се
обоснове чрез съпоставката на съществуваща
законова разпоредба в нейния точен смисъл
с конституционна разпоредба.
2. Първото питане на вносителите съдържа
два подвъпроса: първият е за категорията ман
дат; вторият се съдържа в тезата за еднаквия
режим на мандата.
2.1. От конституционната уредба на дър
жавните органи се вижда, че е установена
мандатност на органи на законодателната,
изпълнителната и съдебната власт и урежда
нето на мандатите е съобразно съвременните
демократични принципи на изграждане и
осъществяване на държавната власт. Изклю
чена е безсрочността при упражняване на
власт и това е завоевание на демократич
ната държава. В крайна сметка всяка власт
произтича от суверена и е израз на народо
властие. Безсрочността е негово отрицание.
Мандатността е въведена в Конституцията и
е относима за законодателната, изпълнител
ната и съдебната власт за осъществяване на
предоставените властнически правомощия
по изпълнение на държавната политика в
определена област на обществените отноше
ния. Мандатността е механизъм, установен от
Конституцията или от закон, за демократично
конституиране, устройство и функциониране
на държавните органи чрез предоставянето
им на определени правомощия за определен
период от време. Това е способ за отразяване
на политическата воля на народа (суверена)
при конституирането им и осъществяването
на тази воля. Затова мандатността се определя
като защитен механизъм на демокрацията. Тя
гарантира последователност и приемственост
в държавните структури и тяхната дейност. В
същото време тя е и юридическа гаранция за
независимост на мандатния орган при осъ
ществяване на предоставените му правомощия
за определения срок. Чрез мандатността се
цели стабилност и ефективно функциониране
на държавните органи и институции. Мандатът
има същностно значение за общественото раз
витие и е в основата на демократичния процес,
съдейства за неговото осъществяване както
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чрез демократичния способ за образуване на
предвидените в Конституцията органи, така
и за контрол върху тяхната дейност.
Установена е мандатност и за администра
тивни длъжности. Министерският съвет в
съответствие с чл. 105, ал. 2 от Конституцията
може да учредява административни органи и
да ги установява като мандатни (Тълкувателно
решение № 5 от 1994 г., к.д. № 3 от 1994 г).
2.2. Понятието мандат на публичното пра
во, макар и общоупотребимо, не е легално
дефинирано. То е претърпяло съществена
еволюция и е белег на демократичната и
правова държава. Мандатът е и политическа
категория. Има връзка и с партийния мандат,
доколкото чрез упражняване на политически
права се установява зависимост от вота на
избирателите. Следователно при предста
вителната демокрация чрез изборността и
съобразно избирателната система се влияе
върху мандата на държавните органи.
Най-общо мандатът се определя като осо
бена публична служба в интерес и в полза на
обществото за определен срок. За конституци
онното право то има ясно изразено съдържа
ние – пълномощие за осъществяване на власт.
Прегледът на конституционните разпоредби,
уреждащи мандат, показва, че мандат е сро
кът, в който държавният орган осъществява
предоставените със създаването му държавни
функции. За Народното събрание мандатът
настъпва с избора. Полагането на клетва е
условие не за възникване на мандата, а за да
се встъпи в изпълнение на пълномощията
(Тълкувателно решение № 1 от 1992 г., к.д.
№ 18 от 1991 г.). Това следва да се отнесе и
до други конституционно предвидени органи
с мандатност, когато се полага клетва.
Конституцията употребява понятието, за
да означи правомощията на органите и срока
на упражняването им. За означаване на ман
датността освен с термина „мандат“ тя борави
и с други означения, които, като отразяват
същността на правното явление, акцентират
в конкретната конституционна разпоредба
върху едната или другата същностна страна
на мандата, съобразявайки кой е неговият но
сител, различните правоотношения и тяхното
съдържание. Така например: парламентарен
мандат (чл. 64, ал. 2, чл. 67); избор за опре
делен срок – вж. чл. 132а, ал. 4 във връзка с
ал. 2 и 3; пълномощие/пълномощия – чл. 64,
ал. 3, чл. 72, чл. 91, ал. 2, чл. 91а, ал. 2, чл. 93,
ал. 5, чл. 97, ал. 2 и 4, чл. 102, ал. 1; правомо
щия – чл. 102, ал. 1, чл. 104, чл. 111, чл. 149,
ал. 2; функции – чл. 103, ал. 1 и 3, чл. 132а,
ал. 6. В теорията и практиката се провеждат
различни отграничения, например проучва
телен мандат – чл. 99, ал. 4, чл. 102, ал. 3,
т. 2 от Конституцията; „овакантен“ мандат,
прекъснат (замразен) мандат за остатъчен
срок, мандат на ротационен принцип, ман
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дат на квотен принцип, опосреден мандат;
разисква се върху конструкции за „висящ
мандат“, „мандат под условие“ (Тълкувателно
решение № 1 от 1992 г., к.д. № 18 от 1991 г.).
От гледна точка на възникване на мандатното
правоотношение се говори за свързан с избор
или назначение мандат.
Различното терминологично означаване
показва разлика в режима на съответния
вид мандат по различни признаци. В това
отношение се отличава проучвателният ман
дат. Но и той има за съдържание определени
правомощия – извършване на действия по
конституиране на органа в определен срок
съобразно политическия мандат – вота на
избирателитe.
Подходът на конституционния законодател
при уредбата на мандата е различен. Докато
за някои конституционно установени органи
уредбата се изчерпва изцяло в Конституцията,
за други е използвано овластяване на текущия
законодател. Така например в чл. 138 и 139
от Конституцията за органите на местното
самоуправление е посочен само срокът на
мандата на общинския съвет и на кмета и
цялата уредба е поверена на законодателството
(чл. 146 от Конституцията).
Конституционният мандат има две със
тавк и – съдържателна (осъществяване на
държавнически функции) и времева (срок за
осъществяването им). Той е период от време,
в който определен колективен или едноличен
държавен орган осъществява (може да упраж
нява) правомощията, установени от Консти
туцията или по силата на Конституцията, от
основаващ се на нея закон. Във втория случай,
законът е, който урежда мандата съобразно
указаните от Конституцията положения: про
дължителност на мандата (начало и край, ако
не са посочени в нея), прекратяване.
Конституционно установените правомощия
на всички органи уредени от Конституция
та, не могат да се отнемат със закон. Това е
положение, което се отнася до всички кон
ституционно установени държавни органи.
Такова правило виждаме изрично в чл. 149,
ал. 2 от Конституцията за предоставените
на Конституционния съд правомощия. Зася
га се съдържателната страна на мандатите
и възможността за промяната є само чрез
промяна по конституционен ред е гаранция
за конституционосъобразното осъществяване
на държавната власт.
2. 3. Фундаменталните ценности, върху
които се изгражда Българската държава и
нейните институции, са посочени в глава първа
„Основни начала“ на Конституцията. В нея
мандатът не е посочен като основно положение
(принцип) изрично, но на изграждането на
отношенията и на функцията за реално осъ
ществяване на държавната власт на основата
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на мандатност Конституцията придава особено
значение, видно от множеството конкретни
разпоредби в следващите глави.
Конституционното понятие „мандат“ не
може да се абстрахира от следването на об
щите принципи, на които се основава Кон
ституцията и заложените идеи на съчетаване
на принципите на демократично устроена и
правова държава. Уредбата на мандата се
подчинява на общите принципи, върху които
е изградена самата Конституция.
На първо място между основните начала
стои чл. 1 от Конституцията. Той има непо
средствено отношение към мандатността,
преди всичко към парламентарния мандат
и учредяването на мандата на държавните
органи.
От гледна точка на учредяването конститу
ционният мандат е отразена в конституционна
правна норма или, по нейно предписание,
в закон воля на учредителната власт – кон
ституционния или текущия законодател. С
други думи, в крайна сметка определящ е
волевият акт на конституционния законо
дател. Учредителната власт произтича от
народа. Държавната власт се осъществява
непосредствено от народа и чрез органите,
предвидени в Конституцията (чл. 1, ал. 2 от
Конституцията, вж. Решение № 5 от 1994 г.,
к.д. № 3 от 1994 г.). Конституционният съд по
сочва, че Конституцията и законите формират
по установен ред държавните органи и в тази
връзка се разисква върху мандатността и ней
ните елементи (Решение № 10 от 1999 г., к.д.
№ 36 от 1998 г.). Затова и мандатът е винаги
отразена в правна норма (конституционна
или на закон) воля на официален орган, но
първоизточникът е народовластието, защото
всяка учредителна власт произтича от народа.
Народовластието – пряко или опосредено, е
основата, върху която се изграждат всички
държавни органи и институции.
Правилото на чл. 4 от Конституцията е
основно начало на констит уционния ред,
основата на правното регулиране на всички
обществените отношения, а понятието за
правовата държава включва несъмнено и из
искването за ясно, точно определяне на орга
ните и техните функции и взаимоотношения.
Уредбата на мандата и разбирането за него
следва да отговаря и съобразява изискването
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията за правовата
държава и нейните принципи (вж. Решение
№ 17 от 1997 г., к.д № 10 от 1997 г.). Манда
тът е пълномощието, което имат държавните
органи, за да осъществяват държавната власт,
която произтича от народа. Това е предос
тавяне на правна възможност за определен
период от време да се осъществяват опре
делени функции. Наличието на определени
властнически правомощия и упражняването
на власт е същностната характеристика на
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мандата. Принципът на правовата държава
(чл. 4, ал. 1 от Конституцията), отнесен към
мандата, означава, че следва да има еднакво
отношение и разбиране за всички държавни
органи що е мандат и срок на мандат. И ако
тези два въпроса и техните отговори са ясни
и отразяват безспорно същността на мандата
като конституционноправно явление, въпро
сът за прекратяване преди срока трябва да се
свързва със съдържателната страна на мандата
и открива възможност за конкретност, поради
това, че държавната власт се осъществява от
различни органи с различни конституционно
определени функции. Затова при тълкуване
на разпоредбите на Конституцията относно
мандата трябва да се извлича съдържанието
им, като се съобразяват всички принципи,
отразяващи правовия характер на държава
та. Това се отнася и до случаите, когато се
осъществяват специфични функции. Следва
да се отчита принципът на изборност и на
разделението на властите (чл. 8 от Конститу
цията), да се вземат предвид и принципите,
заложени в конституционната уредба на раз
личните власти, и изискването за обновяване
на състава на определен държавен орган.
Правилото на чл. 11, ал. 1 от Конститу
цията, установяващо принципа на политиче
ския плурализъм, също има отношение към
мандатността. Политическият плурализъм
е свързан с осъществяването на държавната
власт съобразно изразената свободно поли
тическа воля и затова той е основна катего
рия на демократичната държава. Член 11 от
Конституцията подчертава неговото особено
място сред принципите и изразява връзката
между политическото и държавното изграж
дане на държавните органи и институции. Той
е връзката на „свободното волеобразуване
у народа към организираната държавност“,
отразява политическото въздействие върху
държавноправния живот и неговата органи
зация и осигуряване на алтернативни реше
ния и модели. И тук се открива връзката и с
мандата (срв. чл. 11, ал. 3, чл. 67 и чл. 99 от
Конституцията).
Извеждайки понятието мандат и връзката
му с основните начала на Конституцията,
т. е. разглеждайки го като правна категория,
в същото време трябва да се държи сметка,
че всяко понятие е част от различни правни
конструкции и е възможен нюанс в основния
му смисъл, дори различен смисъл, нещо, кое
то е относимо и към мандата (вж. например
чл. 67, ал. 1 от Конституцията). Възможно
е в различни отношения с други понятия и
правни категории да се проявяват и излизат на
преден план едни или други негови съставни
елементи. Така се осигурява необходимата
свобода при осъществяването на възложените
от учредителната власт държавни функции.
Тази свобода е необходима и за конституиране
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и устройство със закон на държавните органи,
които ще вземат решения и осъществяват не
посредствено държавната власт и управление
въз основа на овластяване от Конституцията.
Това се отнася и до обикновения законодател,
когато той трябва да уреди елементите на
мандатността. В същото време е необходимо
да се следват принципите на конституцион
ното право, които осигуряват в достатъчна
степен сигурност и стабилност, равновесие
в юридическия ред, социалната среда, но и
динамиката на процесите.
3. Практиката на Конституционния съд е
богата на тълкуване на разпоредби на мандата
на различни държавни органи, предвидени в
Конституцията и конституционно установени
институции. Това е тълкуване in concreto, за
да се стигне до извода за съобразност на съ
ответната законова норма с Конституцията.
Има и тълкувателни решения относно отделни
разпоредби на Конституцията и уважаването на
искане за абстрактно задължително тълкуване
на понятието „мандат“ очевидно ще съобрази
и това, което в случаите на конкретно тъл
куване е извел като извод Конституционният
съд. Практиката сочи също, че не би могло
във всички случаи да се достигне до тълку
вателен резултат, че мандатът има еднакъв
правен режим за всички държавни органи.
Сви детелство за разли чни я реж им на
мандатите са различните уредби (вън от упо
требата на различна терминология, с която
се означават мандатите), които Конституци
ята създава на установените в нея държав
ни органи, техните мандати и възможните
класификации. Мандатността е механизъм
на правовата държава за организиране на
държавния живот. Самото разделение на
властите изисква различен режим на мандата
на държавните органи. Точно различието в
режима на мандатите предпоставя и различни
класификационни критерии и уточняваща
терминология, защото същностното е едноединствено – предоставени, по установен ред
от Конституцията или основан на нея закон
правомощия за определен срок. Различни са
учредителите на мандата, т. е. държавният
орган, предоставящ определена власт и уста
новяващ параметрите на мандата – съдържа
телни и времеви. Мандатът може да възникне
от избор или от назначение. Учредени ят
държавен орган може да бъде едноличен или
колективен. Конституционното право ясно
отграничава персоналните мандати от мандата
на колективния орган, създаден с разпоредба
на Конституцията или по нейно предписание
със закон. Разнообразие има и в уредбата на
срока на мандата. Конституцията определя
неговата продължителност или предоставя
това на делегирания законодател. В някои
случаи е посочено началото и краят на ман
дата изрично. В други, това е подразбиращо
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се от функциите на съответния орган. Самият
срок може да бъде абсолютно или относително
определен по продължителност.
Съдържателно мандат ът също показва
различия и гъвкавост. Различна по обем и съ
държание е предоставената власт. Ако говорим
за еднакъв или общ режим – същностното се
свежда до предоставянето на власт за осъщест
вяване на определени публичноправни функ
ции за определен срок, нещо, по което няма
спор (вън от теоретичните спорове относно
цялостната характеристика на мандатността).
Двете страни съдържателност и срочност са
неразривно свързани, с изключение на случая
на продължаване осъществяването на функ
ции след изтичане на срока („удължаване“
на мандата).
Ман дат ът за конст и т у ц ионно т о п раво
е осъществяване на властнически право
мощия (пълномощия, ако се акцентира на
предоставянето на власт от възлагащия или
учредяващия тези правомощия) в област от
трите власти – законодателна, изпълнител
на и съдебна, за определен период от време
(срок). Двата елемента – пълномощия и срок,
дават характеристиката на мандата. Първата
е съдържателна, втората – времева.
Тъй като с мандата се предоставят пра
вомощия, характеристиката в съдържателно
отношение не може да бъде изчерпателна,
а лимитирана и избирателна – съобразно
волята на учредяващата власт, която пре
доставя осъществяването на определен вид
и обем държавни функции. Това е гаранция
за конституционосъобразното осъществяване
на държавната власт. Съдържателната страна
на мандата определя и продължителността на
овластяването. Мандатното правоотношение
не би могло да има еднакъв правен режим,
тъй като и съдържанието на предоставената
власт (правомощия) може да бъде, и е раз
лично. Самата Конституция предопределя
различния режим на мандата и неговите
елементи в зависимост от това, какви право
мощия се възлагат, като може да предостави
определянето им на друг орган, такъв, който
тя конституира, или такъв, за който тя само
посочва, че трябва да бъде създаден, за да
осъществява определените от нея функции.
Организационните модели, възприети от
законодателството, са различни, различна е
пълнотата на уреждане и на мандата.
Самата Констит у ци я у реж да различно
парламентарния мандат, президентския ман
дат и мандата на правителството. Начало на
мандата на народния представител e произ
веждането на изборите за НС (Решение № 5
от 2001 г., к.д. № 5 от 2001 г., Решение № 2
от 1995 г., к.д. № 1 от 1991 г., Решение № 4
от 1992 г., к.д. № 1 от 1991 г.). Всеки народен
представител има „свободен мандат“ (арг.
чл. 67 от Конституцията). Мандатът на На
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родното събрание се отличава от мандата на
народния представител. Има общи и „лич
ни“ (персонални) основания за предсрочно
прекратяване (Решение № 8 от 1993 г., к.д.
№ 5 от 1993 г.). Анализът на основанията
показва, че има връзка и в съдържателно и
във времево отношение между тях. Пълният
мандат на народния представител е четири
години – изтичане на срока на легислатурата.
Тя може да бъде съкратена при предсрочно
прекратяване пълномощията на Народното
събрание, ако не се състави правителство и
пропаднат проучвателните мандати. Според
чл. 160, ал. 3 от Конституцията пълномощията
на Народното събрание се прекратяват и с
произвеждане на избори за Велико Народно
събрание; легислатурата може да бъде удъл
жена при извънредно положение (чл. 64, ал. 1
и 2 от Конституцията; вж. и Решение № 1 от
1992 г., к.д. № 18 от 1991 г., Решение № 20 от
1992 г., к.д. № 30 от 1992 г.). Прекратяването
на пълномощията на Народното събрание
прекратява и тези на народния представител.
Краят на неговия мандат обаче може да не
съвпадне с края на легислатурата. Той може да
бъде предсрочно прекратен на индивидуално
основание, посочено в чл. 72 от Конституцията,
„без изброяването да е изчерпващо“, поради
това, че има уредени и особени хипотези.
Мандатът може да бъде за доизкарване на
прекъснат или прекратен мандат. Може да има
заместващ и възобновен мандат. Конститу
цията познава и прекъсване на депутатските
пълномощия (чл. 68, ал. 2 от Конституцията)
и овакантяване на депутатския мандат. В
Тълкувателно решение № 8 от 1993 г., к.д.
№ 5 от 1993 г. е посочено, че „…продължител
ността на мандата на народния представител
поначало съвпада с легислатурата на Народ
ното събрание, определена в чл. 64, ал. 1 от
Конституцията. Когато изтече мандатът на
Народното събрание и се прекратят неговите
пълномощия (чл. 64, ал. 3 от Конституцията),
се прекратяват пълномощията и на всеки един
от народните представители. Тъй като всеки
народен представител е носител на … мандат,
Конституцията предвижда и лични основания
за прекратяване на пълномощията. Те имат
персонален характер“. Няма основание Кон
ституционният съд да отстъпи от разбирането,
изразено в това тълкувателно решение. Касае
се за персонални основания, които не са във
връзка с изтичане легислатурата на Народ
ното събрание. Осъществяването им води до
предсрочно прекратяване на пълномощията на
народния представител при запазване мандата
на държавния орган.
Конституционно понятие е и президент
ският мандат (чл. 95, ал. 1 от Конституцията).
Мандатът е петгодишен. Допуска се преизби
ране само за още един мандат за разлика от
мандатността на народните представители. Тук
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е невъзможно да се говори за общи и персо
нални основания за предсрочно прекратяване
на мандата. Предсрочно прекратяване може
да се извърши на предвидените в чл. 97 от
Конституцията четири основания. Съобразно
с правомощията на президента в действие е
принципът на непрекъсваемост – чл. 97 от
Конституцията (вж. и Решение № 2 от 1991 г.,
к.д. № 24 от 1991 г.).
Няма изрична разпоредба в Конституци
ята за срок на мандата на правителството.
Определено е началото, но не е установен
срок на пълномощията. Тази особеност се
дължи на начина, по който се формира Ми
нистерският съвет от Народното събрание,
и правомощията, които той има (чл. 105
от Конституцията). Продължителността на
мандата зависи, първо, от легислатурата на
Народното събрание и, второ, от доверието на
парламента (вж. Решение № 20 от 1992 г., к.д.
№ 30 от 1992 г.). При всяка нова легислатура
започва мандат на ново правителство. Спе
цифични са и основанията за прекратяване
на мандата. Когато няма нова легислатура,
основанията за предсрочно прекратяване са
вот на недоверие на цялото правителство или
на министър-председателя и подаване и прие
мане на оставката на министър-председателя.
Член чл. 111, ал. 1 от Конституцията посочва
и смъртта на министър-председателя. Основа
нията са съобразени с особеното място и роля
на министър-председателя в правителството,
с неговите функции, с принципа на екипност
и єерархичност.
В определени случаи Конституцията съз
нателно е оставила въпросите да се уреждат
на законово ниво. Такива са случаите със
законите, основани на чл. 129 – 130, чл. 132а,
146, 152. Този подход предоставя възможност
за различни уредби и различен режим в грани
ците на конституционната рамка и съобразно
общата абстрактна мярка, която се опреде
ля от основните начала на Конституцията.
Иначе устройствените закони не биха могли
да съобразят организационната структура на
органите и институциите с функциите, които
са им предоставени. За съдебната власт е
установено комбинирано решаване на въпро
сите на мандата – в Конституцията и в ЗСВ.
Законовата уредба се изгражда съобразно
конституционните положения на чл. 129, ал. 2,
чл. 130, ал. 6, чл. 131 и 132а от Конституцията
(вж. и Решение № 8 от 2006 г., к.д. № 7 от
2006 г., Решение № 8 от 2007 г., к.д. № 5 от
2007 г.). Различният режим на мандатност
на органи, установени от закон, се отнася и
до евентуалните промени в правната уредба.
Изводът е, че правният режим на мандата
на различните органи е различен. Парла
ментарният мандат е различен от мандата
на президента, на Министерския съвет, от
мандатите в изпълнителната власт, в съ
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дебната власт и от мандатите на органи на
местно самоуправление. Конституцията ясно
разграничава правния режим на мандатите
на различните органи, независимо от учреди
телната власт – дали самата тя е предвидила
мандатните правоотношения или на основание
на нейна разпоредба те са установени от закон.
ІІ.
1.1. Питането на народните представите
ли относно предсрочното прекратяване на
мандата ни изправя също пред два въпро
са – прекратяване на индивидуалния мандат и
прекратяване мандата на колективния орган.
Въпросите са относими както към мандатите
на държавните органи, изрично уредени в
Конституцията, така и на тези, чиято орга
низация и дейност е изградена на основата
на конституционно овластяване.
Уредбата на мандатите в Конституцията
показва модел, който предпоставя държавните
органи да осъществяват своята дейност за пъ
лен мандат, т. е. за предвидения в Конституци
ята срок. Разпоредбите относно мандатите на
различните органи показват, че има създадени
изрични разпоредби за предсрочното прекра
тяване и основанията за това. Първо, това е
установено пряко за случаите, когато срокът
е посочен в самата Конституция – например
Народно събрание, президент; второ – опо
средено за други конституционно предвидени
органи и институции, за които е предвидено,
че закон ще урежда организацията и дейността
им, което включва и определяне на срока на
осъществяване на държавнически функции.
Не е задължително овластяването да се отнася
до всички елементи на мандата. Преценката
е на делегиращия орган. Например в чл. 147
и 148 от Конституцията относно мандата на
Конституционния съд е определен срокът на
пълния мандат и в шест точки основанията
за предсрочно прекратяване на мандата на
конституционен съдия, като в чл. 149, ал. 2 е
изрично изключено да се дават или отнемат
правомощия на Конституционния съд със
закон. Разпоредбите на чл. 138, 139, 143 и
146 от Конституцията са израз на друг под
ход – предоставяне нормативното решение
да бъде дадено от закон. Сравни и чл. 27,
ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация.
Поначало изискването за добро функци
ониране на държавата и осъществяване на
властите изисква запазване на правомощията
за пълен мандат, т. е. за целия определен
предварително период от време, но е пред
видено и предсрочното прекратяване на пер
соналния мандат. Въпросът е за пределите
на това изключение от общото положение и
дали изброяването на основанията за пред
срочно прекратяване е изчерпателно или от
систематическото единство на разпоредби и
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същността на мандатното правоотношение
и логиката на уредбата биха могли да се
извлекат и други основания. Няма съмне
ние, че за да има предсрочно прекратяване
на персонален мандат, трябва да са налице
определени обстоятелства, настъпили след
неговото възникване, и тези обстоятелства да
са посочени като юридически факт за прекра
тяването изрично от Конституцията или от
закон, основан на нея (изрични основания).
Тази последица – предсрочно прекратяване на
мандата, обаче може да се свърже с настъп
ването и на други правнорелевантни факти
в уредбата на даден държавен орган. Ролята
на учредителите на мандата не се изчерпва с
предоставянето му и определянето на кръга
правомощия, които ще осъществяват за пред
видения срок. Фактът, че правомощията са
предварително установени в конституционна
норма или въз основа на нея от законова
норма, не означава, че кръгът на правомощия
и срокът за осъществяването им не може да
бъде променян – разширен или ограничен по
реда, по който са определени първоначално
правомощията, т. е. с нова конституционна
или законова разпоредба. Предоставените
пълномощия и тяхното осъществяване са
под контрола на учредяващия мандата орган.
Проблемът за предсрочното прекратяване
на мандати със закон е не само сложен дър
жавнически, но и политически деликатен.
Поради тези две негови страни се проявява
винаги комплицирано. Освен това засяга се
и функционирането на държавните органи и
балансът в изградената система от органи и
тяхната дейност. В тази връзка може да се
постави и въпросът за засягане на принципа,
че Република България е правова държава
(чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и че законът
не може да противоречи на Конституцията
(чл. 5, ал. 1 от Конституцията), защото зако
нодателният орган не е неограничен в своите
правомощия, а е подчинен на Конституцията.
Следователно и при тълкувателната дейност
ще следва да се съобразява върховенството
на Конституцията, отразено и в общите є
начала, и в нейните конкретни разпоредби,
определящи текущото законодателство. Кон
ституцията изисква стабилност в органите,
което означава стабилност и на актовете,
които уреждат тези органи. Това обаче следва
да се постига чрез съчетаното действие на
всички конституционни принципи, а не чрез
абсолютизиране на някои от тях и противо
поставянето им.
1.2. Относно индивидуални я мандат е
прието, че произволно вън от основанията,
които можем да извлечем от Конституцията,
респ. определения от нея закон, мандатните
членове на държавния орган не могат да бъдат
уволнявани, съкращавани и отстранявани под
никаква форма и под никакъв предлог. Необ
ходимо е изрично посочване на основанията
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за предсрочно прекратяване на мандата и
Конституцията и законът го прави. Това ясно
положение обаче не означава невъзможност
да се постави въпросът дали може чрез закон
да се прекрати предсрочно мандатът на орган,
респ. на неговите членове, извън изрично по
сочените основания. Първо, в случаите, когато
Конституцията изрично урежда основания
та, и, второ, когато Конституцията посочва
мандатът и неговата продължителност да се
определят от закон. Когато мандатността е
установена от закона и той дава уредбата на
срока на мандата, прекратяването ще стане
на основанията, посочени в закона, щом като
общо Конституцията му е делегирала правото
да установи мандат и в определена степен и
рамки е дала и насоките на законовото уреж
дане. Правната уредба не може да бъде само
и единствено конституционна. Може дори да
е установено конституционно правомощие за
цялостно уреждане със закон на обществе
ните отношения – израз на активна намеса
на държавата в обществените отношения и
процеси чрез законодателството (Решение № 6
от 2000 г., к.д. № 8 от 2000 г.; Решение № 15
от 1993 г., к.д. № 17 от 1993 г.; Решение № 21
от 1996 г., к.д. № 19 от 1996 г.; Решение № 33
от 1998 г., к.д. № 30 от 1998 г.). Въпросът за
предсрочно прекратяване на мандат е обсъж
дан от Конституционния съд. Констатира се
зависимост на срока на мандата от предос
тавените на държавния орган правомощия и
връзката между тях (Решение № 3 от 1992 г.,
к.д. № 30 от 1991 г. – относно освобождаване
на магистрати). Няма съмнение, че индиви
дуалните мандати могат да се прекратяват
предсрочно на изрично посочени основания.
Това са установени обективни факти или ос
тавка. Възникването на тези обстоятелства
(правопрекратяващи основания) води до едни
и същи последици – прекратяване на мандата,
независимо от органа, който е оправомощен да
прекрати мандата – Решение № 10 от 1999 г.,
к.д. № 36 от 1998 г.
Уредбата на предсрочното прекратяване
на мандата е разнообразна и с различия за
различните органи.
Конституцията посочва изрично основания
(чл. 72 от Конституцията) за предсрочно пре
кратяване на мандата на народен представител
по време на легислатурата на Народното съ
брание, в чийто състав е избран. Макар това
да не е казано изрично, изтичането на срока
или прекратяването на легислатурата на На
родното събрание независимо от причините за
това означава край на индивидуалния мандат
на народния представител, а удължаването на
пълномощията на Народното събрание – удъл
жава индивидуалните правомощия на народни
те представители. Вън от изрично посочените
основания за прекратяване на пълномощията
на народен представител остава например
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поставянето под запрещение, посочената в
чл. 97, ал. 1, т. 2 от Конституцията „трайна
невъзможност да изпълнява правомощията
си поради тежко заболяване“ (основание,
предвидено за президента изрично в чл. 97
от Конституцията), няма и разпоредба, по
добна на формулираната в чл. 148, ал. 1, т. 4
от Конституцията за конституционен съдия.
Мандатът на народните представители, пре
зидента и вицепрезидента започва от избора.
Те полагат и клетва. Обсъждана е връзката
мандат – клетва за хипотезата на отказ от
полагане на клетва и последицата от това за
мандата – персонален и на колективния ор
ган. Изразено е становище, че ако повече от
половината избрани народни представители
не положат клетва, парламентът не би бил
конституиран, а с това и пълномощията на
народния представител биха били имагинерни.
Затова неполагането на клетвата засяга както
правомощията, така и мандата на народния
представител. Мандатът е опразнен от съдър
жание и следва да се сметне, че се прекратя
ва. „Правните последици би трябвало да са
сходни с правните последици на оставката“.
Конституцията не установява срока на
правомощия на правителството – зависи от
доверието на парламента. Но предвижда прави
телство в оставка. В чл. 111 от Конституцията
са уредени общо основанията за предсрочно
прекратяване на мандата на Министерския
съвет. Няма отделна разпоредба за прекра
тяване мандата на министър-председателя.
Ако основанията смърт и оставка можем да
извлечем от чл. 111, остава въпросът дали
те са единствените персонални основания за
прекратяване на пълномощията му. И дали
всички проблеми ще се решат на базата на
оставката, има ли задължение министър-пред
седателят да подаде оставка или ще се тръгне
към процедура на вот на недоверие. Това е
важно, защото във всички случаи, когато се
прекрати индивидуалният му мандат, ще се
стигне до прекратяване мандата на правител
ството, който поначало би следвало да съвпада
с легислатурата на Народното събрание.
Що се отнася до съдебната власт, разпо
редбата на чл. 129, ал. 3 от Конституцията
не употребява понятието „мандат“, но за
председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд и главния прокурор е предвиден срок
от седем години за заемане на длъжността,
като предсрочно освобождаване от длъжност
става на основанията, посочени изрично в
изр. 2 на същата алинея. В чл. 130, ал. 8,
т. 1 – 4 от Конституцията в основанията за
предсрочно прекратяване на мандата на из
борните членове на Висшия съдебен съвет не
е посочена смъртта, но има дисциплинарно
освобождаване от длъжност, нещо различно
от посоченото в чл. 129, ал. 3, т. 5 от Кон
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ституцията, отнасяща се до магистратите. В
чл. 133 от Конституцията е предвиден устрой
ствен закон за организацията и дейността на
Висшия съдебен съвет. Относно Инспектората
към Висшия съдебен съвет в чл. 132а, ал. 10
от Конституцията уредбата е предоставена
изцяло на обикновения законодател.
1.3. Според вносителите на искането за
тълкуване мандатът е индивидуален и въз
можност за прекратяване на един орган не
може да стане освен с изтичането на опре
деления срок. Конституцията обаче показва
друго. Мандат има и колективният държавен
орган. Виж например чл. 64, ал. 1, чл. 111,
ал. 1, т. 1 и др. от Конституцията. Следва да
се има предвид и връзката между двата вида
мандат – индивидуален и мандат на органа.
Не може да се допусне, че Конституцията
не е имала предвид предсрочно прекратяване
преди изтичането му на мандата на държавен
орган. По-скоро тя намира, че въпросът е
решен с изискванията към установяване на
мандата и определящото значение на него
вата съдържателна съставка спрямо време
вата съставка. Посоченият от Конституцията
мандат ще се промени съобразно реда за
изменение на конституционните разпоредби.
Това се отнася и до въвеждане на основания
за прекратяване. Когато конституционна раз
поредба е предоставила на текущия законо
дател да установи мандата и да даде неговата
уредба, тогава по правилата за създаване и
изменение на закон ще се извърши и изме
нение на уредбата на срока и основанията
за прекратяване. Противното би означавало
противоречие с принципа на разделение на
властите и определените им компетентности
и, по-специално, ограничаване на законо
дателната власт вън от конституционните
правила. Аргументът, че е уредено предсроч
ното прекратяване само на индивидуалните
мандати, е несъстоятелен. Изричната уредба
на прекратяване на персоналния мандат, и
то не във всички случаи, се налага, защото
персоналните мандати могат да имат самос
тоятелен живот и различна продължителност,
вън от установения за колективния орган срок
на осъществяване на неговите пълномощия
и защото засягат личността и статуса на
правния субект физическо лице – носител на
индивидуален мандат – например народният
представител, чийто статус е най-пълно уреден
в Конституцията. Самият факт, че има и общи
прекратителни основания, които извличаме
от уредбата на отделните държавни органи,
показва не само неизчерпването на основа
нията с изрични норми за прекратяване на
индивидуалните мандати, но и предполага и
допустимост на други основания, свързани
със съществуването и функционирането на
колективните органи. Ограничаването, вън
от конституционната граница на промени в
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мандата, означава да се спре законодател
ството и отрече неговата изграждаща роля
в отразяването на обществените процеси и
резултатите от правното им регулиране.
Поддържа се от вносителите на искането, че
Конституцията изисква стабилност в органите
и институциите на държавата. Стабилност
обаче, включително и в конституционното
право, не означава непроменимост. Въпросът
е за мярата и критерия. Стабилността и мо
билността трябва да се разглеждат през при
змата на социалните потребности и процеси
и изискването за ефективно осъществяване
на държавната власт в отделните сфери на
обществените отношения. Те трябва да са
с лице към потребностите на социалния и
правен живот. Следователно, оправдан е „хар
моничен компромис“ на статика и динамика,
на стабилност и мобилност, поддържане на
„различните равновесия“ по хоризонтала и
вертикала на държавноправните отношения
и той се постига чрез допускане на промяна.
В развитието на правото и на институциите
има два вида възможна политика – стабил
ност и мобилност, статика и динамика. Би
следвало да се направи компромис между
изискването за стабилност на правната уредба,
което гарантира сигурност в обществените
отношения, и необходимостта от динамика
в обществен интерес. Критерият са демо
кратичните ценности. Това се отнася и до
моделите и развитието на институциите и
до устройствените положения, заложени в
Конституцията и законите. Ефективността на
юридическите уредби и дейности зависи от
съответствието им с нуждите на социалния
живот и когато общественият интерес изис
ква – ще се извърши промяна, включително
установяване на предсрочно прекратяване на
мандати. Ограничението е едно – съобразя
ване с Конституцията и реда, предвиден в
нея. В крайна сметка до съобразяване на
основните конституционни начала. Не може
да се твърди, че те изключват предсрочното
прекратяване на мандатите и че предсрочното
прекратяване е винаги в несъответствие с
правовия характер на държавата. Това общо
положение на допустимост на конституцио
носъобразно извършване на промяна добива
особено значение в период на реформи в
обществото, които винаги се осъществяват
чрез правни средства – чрез механизма на
законодателството. Организацията на съз
дадените от Конституцията или по нейно
разпореждане от закон органи зависи от ця
лостната характеристика на органа, избрания
модел на устройство и на осъществяване на
държавните функции.
Възлагането от Конституцията на закон и
изпълнението от този закон на изискването да
даде определена уредба на обществени отноше
ния несъмнено включва промени в уредбата,
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осъществявани по законов ред. Следователно
преструктурирането, извършвано на законово
равнище, не противоречи на Конституцията,
щом тя е установила законовото уреждане,
а то винаги обхваща и възможност за зако
нова целесъобразност. Тази целесъобразност
обхваща и необходимите реални реформи в
държавните структури, наложителни в хода на
общественото развитие. Регламентацията на
държавните органи показва, че Конституцията
не е затворена, а открита за законодателни
промени в тях. Не е изключена промяна,
включително вътрешно преструктуриране в
рамките на Конституцията, и това е относимо
и към компонентите на мандатността, щом
тя е установена със закон.
Съобра жени я та, изложени в исканет о
на народните представители, свързани с
предположения за евентуални нарушения,
не могат да бъдат основания за изключване
възможността за предсрочно прекратяване на
мандата на създадени законово въз основа на
конституционна разпоредба държавни органи.
Самата Конституция е предоставила компе
тентност на текущия законодател да прецени
в рамките на конституционната допустимост
как да уреди мандата, в частност и неговото
предсрочно прекратяване, като не изключва и
промените в уредбата. Следователно две поло
жения са безспорни – предоставена законова
компетентност и предоставена възможност за
промени в законовата уредба. Тези положения
са генерални. Те не могат да бъдат изклю
чени по отношение на определени въпроси
и определени органи, щом са в рамките на
правомощията на законодателя и следват
основните начала на Конституцията. Това е
гарантирала Конституцията. Това се отнася и
до провеждането принципа на мандатността и
нормативното му отразяване. Противното би
означавало ограничаване на законодателните
функции на Народното събрание, пренебрег
ване принципа на разделение на властите и
обезсмисля конституционното овластяване на
закон за уреждане организацията и дейността
на държавните органи. Предоставянето от
Конституцията на право на текущия зако
нодател да създава устройствени закони е
предоставяне на право и на изменение на тези
закони. Извършването на промени е средство
за постигането на определен правомерен
резултат в интерес на обществото. Това не
означава нарушаване на организационната
независимост на органите или нарушаване
на баланса между властите, а създаване на
възможност за осигуряване на ефективност в
осъществяването им и провеждане на реформи.
Промяната в уредба на мандат, установена
на законово равнище, може да се извърши,
като се спазват формалните и съдържателни
те (в съответствие с принципа на правовата
държава) изисквания, които изключват про
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изволната промяна. Щом не се излиза вън от
пределите на конституционното овластяване,
тя е допустима, а въпросът за разумно зако
нодателно решение е винаги конкретен.
Във връзка с независимостта на властите
въпросът за предсрочното прекратяване на
мандата добива един допълнителен смисъл.
То е допустимо и като средство за възпиране
осъществяването на действия вън от правомо
щията – когато органът започне или извърши
действия, като излиза вън от предоставените
му правомощия на мандатен орган. В такава
ситуация мандатността може да се превърне
от гарант, защитник на независимостта на
властите в своя антипод. Чрез прекратява
нето се осъществява защитата на държавата
и на обществото и на онези конституционни
ценности, които се осигуряват от мандата.
Защото мандатността, както и пълното осъ
ществяване на мандата не е самоцел. Целта
е да се осигури надлежно осъществяване на
функциите на всяка от трите власти и правовия
демократичен характер на държавата. Незави
симостта на държавните органи е възможност
да се вземат от тях самостоятелни решения в
рамките на определената им по конституцио
нен ред компетентност. Чрез нея се осигурява
и балансът между властите. Предположение за
дисбаланс на отделните власти не биха мог
ли да оправдаят отричането на принципната
възможност за законови промени, отнасящи
се до мандата, защото има достатъчно други
форми и начини за осигуряване на този баланс,
които се коренят в народовластието (чл. 1,
ал. 2 от Конституцията). Щом Конституцията
е предоставила на закон да определя мандата
и неговия режим, винаги е възможно те да се
изменят с изменение на закона. Изменението
е отговорен държавнически и политически
избор сред много различни модели и реше
ния, а изменителният закон следва да бъде
конституционосъобразен (вж. Решение № 21
от 1996 г., к.д. № 19 от 1996 г.; Решение № 10
от 1999 г., к.д. № 36 от 1998 г.).
Изтичането на мандата на колективния
орган прекратява мандата на всички члено
ве на органа. Прекратяването на мандата на
член на колективния орган (невинаги само
на персонално основание, вж. за Министер
ския съвет чл. 111, ал. 1 от Конституцията)
не води до прекратяване мандата на органа.
Това ясно се виж да при устройството на
държавните органи на ротационен и квотен
принцип. Друг е въпросът как се осъществяват
правомощията и дали е възможно да се осъ
ществяват функциите на органа до попълване
на неговия състав.
Можем да направим извод, че при всички
конституционно установени мандати е въз
можно предсрочно прекратяване (непълен
мандат) и на основания, които не са изрично
посочени, но са логична и необходима после
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дица от осъществяване на предвидени в нея
фактически състави. Така например прекра
тяване на индивидуалния мандат на замест
ващия народен представител, при заместване,
ако заместваният народен представител се
завърне – основание, непосочено в чл. 72 от
Конституцията (Тълкувателно решение № 8
от 1993 г., к.д. № 5 от 1993 г. на чл. 68, ал. 2
от Конституцията).
Не е предвидена обща разпоредба за пред
срочно прекратяване на мандата на колекти
вен орган, защото органите се създават, за
да осъществяват определени държавнически
функции, да извършват дейност, необходи
ма на обществото за пълен мандат, което
не изключва възможността да се стигне до
предсрочното прекратяване на мандата. Ма
кар предсрочното прекратяване на мандата
на колективен орган да се разкрива като
изключение, това не означава, че е а priori
изключено от Конституцията. Това са случаи,
когато е невъзможно осъществяването на
функциите на органа. Например оставката на
всички членове на даден колективен орган;
оставката на членове, така че да не може да
се формира мнозинство; намаляване броя на
членовете под определения от закона мини
мум; непопълнена квота, когато мандатният
орган се изгражда на квотен принцип, и др.
Последицата – прекратяване на мандата, е
съобразена с правния ред и правовата държава
и изискването за сигурност и предвидимост.
Балансът на властите не позволява прекра
тяването мандата на държавните органи по
конюнктурни причини, но в същото време
изисква да се отчита необходимостта от на
длежното осъществяване на предвидените
конституционно функции и съчетаното и ед
новременно действие на всички принципи на
правовата държава. Че идеята за предсрочно
прекратяване на пълномощията на колекти
вен орган не е чужда на конституционния
учредител на мандати, се вижда от чл. 27,
ал. 1 на Закона за местното самоуправление
и местната администрация. Преценката за
това, както и за продължаване на мандата
е на този, който има учредителната власт.
Задължително, но и достатъчно е той да
спазва основните начала на Конституцията.
Следователно, общият извод е, че мандатът се
прекратява с изтичането на срока, за който
са предоставени властническите правомощия
(пълен мандат), и е възможно и допустимо
предсрочно прекратяване на мандата – ко
лективен и индивидуален.
2. Когато предсрочно се прекратява ман
дат, установен в закон по конституционно
овластяване, прекратяването се извършва със
закон. Конституционният съд се е произне
съл, че дали промяната с последващ закон
е допустима, се определя от това, дали се
променя конституционната структура. Ако
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има такава промяна, изисква се изменение
на Конституцията (Решение № 5 от 2009 г.,
к.д. № 6 от 2009 г.; Решение № 17 от 1997 г.,
к.д. № 10 от 1997 г.).
Предвиждайки уредба в закон, Конститу
цията съзнателно е оставила въпросите да
се уреждат на законово ниво. Този използван
подход предоставя възможност за различни
уредби и различен режим в границите на
конституционната рамка, определена от ос
новните начала. Иначе устройствените закони
не биха могли да съобразят организационната
структура със зададените функции на органи
те и институциите, да постигнат оптимална
организация на осъществяване на публичните
функции. Конституцията не само не изключва,
но принципно е отворена за промени, нещо,
което се отнася и до трите власти. За съдебната
власт е възприет подходът на комбинирано
решаване на въпросите на мандата, вкл. пре
кратяването му – в Конституцията и в Закон за
съдебната власт. Законовата уредба се основава
и съобразява конституционно заложеното (срв.
чл. 129, ал. 2, чл. 130, ал. 6, чл. 131, чл. 132а
от Конституцията, вж. и Решение № 8 от
2006 г., к.д. № 7 от 2006 г.; Решение № 8 от
2007 г., к.д. № 5 от 2007 г.). Едно предсрочно
прекратяване на мандата на органа следва
да съобразява редица положения, например
да не нарушава конституционните принципи;
да не нарушава баланса между властите (вж.
Решение № 3 от 2003 г., к.д. № 22 от 2002 г.).
Извършването му е въпрос на законодателна
целесъобразност, на приоритети в управле
нието на държавните и социалните процеси,
интеграционни процеси и осъществяване на
реформи в различни сфери на обществения
живот, т. е. да са определен отговор на соци
ална потребност и обществен интерес. Когато
то не засяга цялостната характеристика и се
запазват конституционно определените функ
ции на органа, няма противоречие с Консти
туцията и място за отрицание. Възможните
усложнения и интертемпорални проблеми
се решават с преходни и заключителни раз
поредби, които също следва да отговарят на
конституционно установените положения,
ценности и норми – най-общо, на основните
конституционни начала и принципите на
правовата държава.
В случаите, когато уредбата на мандата е
дадена в закон, предсрочното прекратяване на
мандата трябва да отговаря и на условията,
посочени в този закон. Законодателят сам е
поставил ограничения и само той е, който с
изменение в закона съобразно със Закона за
нормативните актове може да премахне или
да установи нови ограничения.
Водим от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията
и чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за Конституци
онния съд, Конституционният съд
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РЕШИ:
1. Мандатността е основен принцип на
конституирането и функционирането на орга
ни на публичната власт, което е съобразено с
разделението на властите и правовата държава.
Конституционното понятие мандат е ус
тановен период от време, в който орган на
публичната власт осъществява правомощия,
предвидени в Конституцията или в закон.
Правният режим на мандата на органите
на публичната власт се определя от консти
туционни и от законови норми.
2. Предсрочно прекратяване на мандат, ус
тановен от Конституцията, може да се извърши
единствено на основанията, предвидени в нея.
Ако в нея основания не са предвидени – на
основанията, предвидени в закон.
Промяна в основанията за предсрочно
прекратяване на мандата е допустима. Тя
може да се извърши по реда на изменение на
Конституцията за конституционно уредените
мандати и по реда на изменение на закона – за
мандатите, установени от закон.
Изменението трябва да гарантира независи
мостта на органа при осъществяване на него
вите конституционно установени правомощия.
Предсрочното прекратяване на мандата на
колективен орган е основание за прекратяване
на персоналните мандати на неговите членове.
Правните последици, свързани с предсроч
ното прекратяване на мандат, се уреждат от
изменителния закон.
Съдиите Владислав Славов, Благовест
Пунев, Румен Ненков и Цанка Цанкова са
подписали решението с особено мнение. Съ
диите Емилия Друмева и Стефка Стоева са
със становище по делото.
Председател: Евгени Танчев
ОСОБЕНИ МНЕНИЯ
на конституционни съдии
по конституционно дело № 12 от 2010 г.
Владислав Славов, Благовест Пунев
и Румен Ненков
Подписахме решението на мнозинството с
особено мнение по допустимостта, тъй като
намираме, че не са налице необходимите пред
поставки за постановяване на тълкувателно
решение по съществото на направеното искане.
Причината за това е, че неговите вносители,
колкото и парадоксално да звучи като факт,
не са посочили предмет на поисканото от тях
тълкуване. Не са очертали ясно какво очакват
от Конституционния съд, в частност – съдър
жанието на коя конституционна разпоредба
или система от конституционни разпоредби,
формиращи правен институт, се нуждаят от
изясняване.
В правната теория няма спор, че тълкува
нето на нормативен акт, какъвто несъмнено е
Конституцията, е дейност, насочена към изя
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сняване на точния смисъл на неговите правни
разпоредби, а такова е и категоричното стано
вище на законодателя, изразено в чл. 46, ал. 1
от Закона за нормативните актове. На първо
място, народните представители – вносители
на искането, са поискали от Конституционния
съд да тълкува правната категория „мандат“
според Основния закон. Под „правна катего
рия“ се разбира основно понятие в правото
или правната доктрина, отличаващо се по
своите родови и видови признаци, а то при
всяко положение е нещо съвсем различно от
конкретната нормативна разпоредба. Съзна
вайки този очевиден недостатък на тълкува
телното питане, при разглеждане на делото
по същество съдът очаквано си е позволил
да излезе извън обхвата на формулирания
петитум. Така, макар и ограничено – само
във връзка с отношението им към въпросите
на мандата, е тълкувал конкретни разпоредби
на Конституцията (чл. 1, чл. 4, чл. 8, чл. 11 и
т. н.), които въобще не са посочени в искането.
В допълнение вносителите са формулирали
един конкретен принципен въпрос, предла
гайки и очевидно очаквайки да получат отри
цателен отговор, който да рамкира бъдещата
законодателна дейност на Народното събра
ние. От приемането на това искане следва
Конституционният съд да даде предварителна
консултация на носителя на законодателната
власт какви норми може да приема и какви
не може да приеме в бъдеще. Конституцията
обаче не предоставя на съда правомощието да
участва под каквато и да е форма в нормотвор
ческия процес. Поради това консултативните
становища не могат да имат задължителен
характер за законодателния орган.
Искаме да подчертаем, че бедата не е в
съдържанието на искането, а в необяснимата
за нас готовност на Конституционния съд да
се съгласи да се произнася по съществото
на въпроси с доктринерен характер вместо
така, както повелява Основният закон, да
разкрива точния смисъл на действащи кон
кретни конституционни разпоредби. В случая
от съдържанието на искането излиза, че има
спорове относно бъдещата нормативна уредба,
свързана с правната категория „мандат“ и
преди всичко – с възможността за предсрочно
прекратяване на установени мандати. Намира
ме, че в случая Конституционният съд не би
следвало да поема ролята на арбитър по тези
спорове, преди да бъдат приети съответните
законодателни актове на Народното събрание.
Когато под прикритието на чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията Конституционният съд се
съгласява да разяснява правни категории и да
отговаря на въпроси, свързани с предстояща
нормотворческа дейност, той престава да бъде
онзи съд, който е замислен от създателите на
Конституцията. Превръща се в политически
ангажирана структура, която в други държави
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се наименува „конституционен съвет“, „дър
жавен съвет“, „сенат“ и т. н. За съжаление,
освен че не е съобразен с Конституцията, такъв
подход е и твърде опасен за авторитета на съда,
макар и чисто формално да му носи ползата
от присвоената повече власт. Поради това и
тълкувателният резултат, който се получава
при разглеждане на искането за тълкуване, по
съществото си не може да не е безплоден – в
по-лошия случай Конституционният съд се
превръща по недопустим начин в позитивен
законодател, като предписва параметрите на
законодателната дейност на парламента, а в
по-добрия – произвежда обтекаеми форму
лировки, които нямат този негативен ефект,
но пък са лишени от смислова натовареност.
Конституционни съдии:
Вл. Славов,
Бл. Пунев,
Р. Ненков
Цанка Цанкова
Изразявам особено мнение по допусти
мостта на искането на групата от 61 народни
представители от 41-ото Народно събрание за
задължително тълкуване на „правната кате
гория „мандат, според Основния ни закон“.
Намирам, че макар от формална страна да
са изпълнени изискванията на чл. 17, ал. 1 от
Закона за Конституционен съд, не е налице
материалната предпоставка за произнасяне
с тълкувателно решение по чл. 149, т. 1 на
Конституцията на Република България.
В искането са поставени два въпроса – еди
ният за правната категория „мандат“ и вторият
за предсрочно прекратяване на мандат „извън
основанията изрично посочени в Конститу
цията и закона“. Макар и свързани, те са на
различна плоскост и всеки от тях сочи на
самостоятелен предмет на тълкуване и по
всеки от тях трябва да се обоснове правният
интерес.
Мандат е основно понятие, чиито същност
ни елементи в публичното право са ясно уста
новени и от позитивното право, и от теорията,
и няма правна необходимост от тълкуване.
Ясни в това отношение са и разпоредбите
на Конституцията. Няма противоречия и
в разбирането на Конституционния съд за
мандата и като правоотношение, и като срок,
отразено в решенията, с които е извършвал
нормативно и казуално т ълку ване. Н яма
съмнение, че институтът на мандатността,
както и всеки друг институт на публичното
право, трябва да съответства на основните
начала на Конституцията. Съотношението
с тях я представят като общо понятие с повисока степен на обобщеност в сравнение с
други понятия на конституционното право,
т. е. като правна категория. Самите вносители
наричат мандата „основна категория“, т. е.
разбират ясно и дори подчертават важното є
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значение и не е необходимо и в тази насока
да се извършва тълкуване, за да се потвърди
това значение, което никой не оспорва. По
ставянето на въпроса обаче може да доведе
до спорове относно тежестта и относимостта
на всеки от конституционните принципи при
определянето и уредбата на мандата.
Употребата на понятието мандат в Консти
туцията е достатъчно ясна независимо дали
се уреждат пълномощия на мандатен орган,
или срокът на тези пълномощия. В случаите,
когато въз основа на закон, основан на изрично
овластяване от Конституцията (конституцион
на делегация), мандатът се урежда от закона,
също не се разкриват неясноти и непълноти от
гледна точка на понятието (правната катего
рия) – съдържателност и срок. Не се открива
необходимост от нормативно тълкуване и с
оглед политическите измерения на явлението.
От гледна точка на осъществяване на законо
дателния процес твърдяният от вносителите
„правен интерес“ за задължително тълкуване
не е налице – изявленията и намеренията да
се преуреди правното положение на държавен
орган или институция не е дори и законодател
но предложение и не доказва, както и всяка
дискусия, конкретна необходимост от това, а
още по-малко подобно желание би могло да се
разглежда като материалноправно основание
за задължително тълкуване на правно понятие,
по разбирането на което не са констатирани
проблеми. Становища и изявления относно
политическите процеси също не са основание
за тълкуване на конституционната категория
„мандат“.
За да се извърши нормативно тълкуване
от Конституционния съд, което е и втори
чен източник на конституционното право,
трябва да е налице обоснован, убедителен
от гледна точка на Конституцията и консти
туционната практика тълкувателен интерес
(вж. Определение на Конституционния съд от
30.04.1998 г. по к.д. № 14 от 1998 г.), какъвто
по отношение на искането за абстрактно
тълкуване на „мандат“ не се открива. Ман
датът е едно богато по съдържание понятие
на публичното право и твърда дефиниция и
определянето по тълкувателен път на еднакъв
режим за всички случаи чрез нормативно
тълкуване от Конституционния съд (каквото
е искането по делото) не би било в съгласие
с основните начала на Конституцията, която
установява мандатността. Вън от това, видно е
от конституционните разпоредби, че режимът
на мандата не е и не може да бъде еднакъв.
При липсата на различни и противоположни
разбирания що е мандат и яснота, че това е
срок на определените и предоставени на даден
орган и, когато е колективен, и на неговите
членове, пълномощия за осъществяване на
държавни функции, да се извърши от Консти
туционния съд задължителното тълкуване по

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията би озна
чавало допълване на Конституцията. Нещо,
което е недопустимо и създава условия за
предизвикване на спорове и за деформиране
на действителното съдържание на понятието,
влагане на смисъл, различен от ясно изразе
ния от конституционния законодател. С други
думи – да се извърши дейност, която по своите
последици би била противоположна на целта,
заложена от Конституцията при създаването
на тълкувателното пълномощие на Конститу
ционния съд за нормативно тълкуване. Да си
припомним и казаното от J.Dabin, „повечето
от нещата се разбират по-добре, когато не
се дефинират и това е така при моралните,
икономическите или политическите понятия“,
нещо напълно приложимо и в правото.
Конституционният съд може да извършва
тълкуване in abstracto на понятия, употребени
в Конституцията, само ако има обоснована
и обективна необходимост от това, защото
тълкувателният резултат – тълкувателният
акт има изк лючително важна последица.
Той е неотделим от конституционната разпо
редба източник на конституционното право,
със същата обвързваща сила както самата
разпоредба. Ако обаче Конституционният
съд, както е в конкретния случай, при лип
сата на такава необходимост (в искането не
са посочени никакви възможни различия в
тълкуването и никакъв конкретно възникнал
проблем на разбирането за правната катего
рия мандат) и при положение на изградени и
ясни за учредителната власт, за законодателя
и за самия Конституционен съд в неговата
практика понятия, със смисъл, изяснен и от
теорията, даде задължително тълкуване, то
означава съдът да подмени конституционния
законодател. Означава Констит уционният
съд да излезе вън от своите правомощия по
чл. 149, ал. 1, т. 1 на Конституцията.
Понятието мандат се употребява много
кратно в Конституцията и има утвърден и
безспорен смисъл. Няма съмнение относно
характеристиките на мандата – правомощия
и срок и тяхната обвързаност и единство. То
се употребява непрекъснато в обществения,
държавноправния, политическия живот и
парламентарната практика и няма съмнения
относно неговото съдържание, нито като
такова е предизвиквало спорове при използ
ването му. Самите вносители на искането за
тълкуване посочват множество разпоредби
на Конституцията, в които то е употребено.
Разбирането им съвпада с общоприетото.
Не се излагат никакви съображения, соче
щи на неяснота и противоречиво разбиране
на мандата – упражняване на властнически
правомощия за определен срок. Правният
интерес се търси в осигуряване авторитетно
потвърждаване от Конституционния съд на
общоприетото разбиране и споделяне значени
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ето на мандатността като защитен механизъм
на демокрацията, което не е основание по
смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституци
ята за извършване на нормативно тълкуване.
Искането за извършването му се свързва с вто
рия въпрос, поставен от вносителите – може
ли мандатът да бъде прекратен предсрочно
вън от посочените в Конституцията и закона
основания, въпрос, който също не изисква
нормативно тълкуване на понятието „мандат“.
Предсрочното прекратяване е предпоставено
в самата Конституция, и по нейна делегация
от закон, тъй като законодателната власт об
хваща както създаването на законови правни
уредби, така и тяхната промяна. Промяната
може да се отнася и до мандатността – скъ
сяване и удължаване на срока на мандата.
Преценката е на законодателя (вж. в това
отношение и Решение № 606 от 20 май 2010 г.
на френския Конституционен съвет). Тя е израз
на независимостта на законодателната власт
(чл. 8 от Конституцията). Тъй като прецен
ката винаги е конкретна, установяването на
конституционосъобразността на промяната е
в правомощията на Конституционния съд по
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Конституционен съдия: Ц. Цанкова
СТАНОВИЩЕ
на конституционните съдии
Емилия Друмева и Стефка Стоева
по конституционно дело № 12 от 2010 г.
Подкрепихме принципно диспозитива на
решението. Но считаме, че тълкуването на
съда трябваше изрично да съдържа, че пред
срочно прекратяване на законово установен
мандат чрез последващ закон е допустимо
само по изключение, а нормите-изключения
се прилагат стриктно и ограничително, което
обаче не получи подкрепа при решаването
на делото.
Излагаме и някои принципни несъгласия с
мотивите на решението. Мотивите са стъпили
върху понятието „конституционна делегация,
респективно конституционно овластяване“,
визиращо разпоредби на Конституцията, в
които изрично се предвижда, че по материята
ще се приеме закон (например „Режимът на
земята се определя със закон, чл. 22, ал. 3).
Не може да се приеме такава „делегация/
овластяване“ в конституционното право: из
ричното предвиждане в Конституцията, че
конкретен неин институт, принцип, правило
ще бъде развито в закон, не е конституционна
делегация, а представлява инфраструктурата
и самото функциониране на правната система
в съвременната държава, включително стъ
паловидния строеж на нормативните актове
(Й. Меркл и Х. Келзен).
Съдържащото се в решението разбиране за
такава „конституционна делегация“ би има
ло като възможен резултат премахването на
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всички подзаконови нормативни актове (!),
защото делегираният (в случая законодателят)
съгласно класическото разбиране за делега
ция няма право да пределегира – „Delegatus
non potest delegare“. И още, Конституцията не
„овластява“. В демократичната държава ов
ластява единствено народът, а Конституцията
е инструмент за (контролирано) управление.
Не споделяме и мотивите на решението в
частта, в която е прието, „че при всички кон
ституционно установени мандати е възможно
предсрочно прекратяване и на основания,
които не са изрично посочени, но са логична
и необходима последица от осъществяване
на предвидени в нея фактически състави“. С
други думи, отнася се до прилагане по анало
гия на разпоредби относно прекратяването на
персоналните мандати. Тази част от мотивите
на решението най-малкото противоречи на
диспозитива му.
Несъгласие изразяваме и с разбирането,
че предсрочно прекратяване на мандата на
колективен орган може да настъпи при не
попълнена квота, когато органът се изгражда
на мандатен принцип. Такова основание за
прекратяване на мандат няма в Конституцията
и законите. В хипотеза на непопълнена квота
възниква само задължение на съответния ор
ган да избере или назначи представител или
представители от своята квота в колективния
орган. Неизпълнението на задължението не
може да има за последица прекратяване ман
дата на колективния орган, както и да води
до невъзможност органът да осъществява
функциите си.
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Конституционни съдии:
Ем. Друмева,
Ст. Стоева

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
за осигуряване и разпределение на средства
та за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини
и училищата и на учениците от I до IV клас
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. С постановлението се урежда осигу
ряването и разпределението на целеви средства
от държавния бюджет за подпомагане хране
нето на децата от подготвителните групи и
на учениците от I до IV клас в държавните
и общинските детски градини и училища.
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Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се предоставят
за следните дейности:
1. осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци
и/или плодове на децата от подготвителните
групи в детските градини и училищата, както
и на учениците от I до IV клас;
2. подпомагане на обедното хранене на
учениците от I до IV клас в държавните и
общинските училища, обхванати в целодневна
организация на учебния ден.
(2) Средствата по ал. 1 могат да се пре
дос та вя т и за доп ъ л ва не на с редс т вата,
осигурени за подпомагане на храненето на
у чен и ц и т е, обх ва нат и о т Пос та новлен ие
№ 84 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните училища
в Република България, определяне на крите
рии 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
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51,
79 и 87 от 2009 г. и бр. 3, 12 и 97 от 2010 г.)
и Постановление № 186 на Министерския
съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден за учениците от
I клас в държавните и общинските училища
(ДВ, бр. 71 от 2010 г.).
Чл. 3. (1) За всяка бюджетна година Минис
терският съвет определя размера на средствата
за подпомагане на храненето на едно дете и на
един ученик като основа за разпределение на
средствата по първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити.
(2) Министърът на образованието, младежта
и науката може да предложи диференциране на
средствата за едно дете или ученик в зависи
мост от обективните социално-икономически
характеристики на общината.
(3) За всяка бюджетна година средствата
по чл. 2, ал. 1 се предоставят на първосте
пенните разпоредители с бюджетни кредити,
финансиращи детските градини и училищата,
в зависимост от броя на децата от подготви
телните групи и на учениците от І до ІV клас
към 15 септември на предходната бюджетна
година.
(4) Информация за разчетените средства
за всяка бюджетна година, разпределени по
първостепенни разпоредители с бюджетни
кредити, се публикува на електронната стра
ница на Министерството на образованието,
младежта и науката в срок до 10 декември на
предходната бюджетна година.
Чл. 4. (1) Детските градини и училища
та получават средствата за подпомагане на
храненето въз основа на заявка по образец
съгласно приложението до съответния пър
востепенен разпоредител с бюджетни кредити,
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Приложение
към чл. 4, ал. 1
Заявка за участие за подпомагане храненето
на децата от подготвителните групи в дет
ските градини и училищата и на учениците
от І до ІV клас
Входящ номер
Част І – Информация за заявителя
Наименование на
училището/детската
градина
Име на директора
на училището/дет
ската градина
Част ІІ – Дейности, за които се кандидатства
Попълнете с ДА или с НЕ.
1. Осигуряване на закуска, мляко, зелен
чуци и/или плодове на децата от под
готвителните групи в детските градини и
училищата и на учениците от І до ІV клас.
2. Подпомагане на обедното хранене на
учениците от І до ІV клас в държавните
и общинските училища, където е орга
низирана целодневна организация на
учебния ден.
Част ІІІ – Количествени показатели

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Информацията по чл. 3, ал. 4 за
бюджетната 2011 г. се публикува в 3-дневен
срок от влизане в сила на постановлението.
(2) Разпределението на средствата по чл. 4
за 2011 г. се извършва в срок до 15 дни след
публикуване на информацията по ал. 1.
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 34, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 6, т. 2 от Закона на норма
тивните актове.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието, мла
дежта и науката и на министъра на финансите.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ІV клас

ІІІ клас

Брой ученици/деца във:

ІІ клас

подадена след публикуване на информацията
по чл. 3, ал. 4, но не по-късно от 15 декември
на предходната бюджетна година.
(2) Разпределението на разчетените средства
за всяка бюджетна година по детските градини
и училищата се извършва до 31 декември на
предходната бюджетна година. Разпределе
нието се извършва от комисия, определена
от първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити, в която участват и директори на
детски градини и училища.
(3) Въз основа на фактическия брой на
децата и учениците, посочен в заявките, ко
мисията разпределя пълния размер на сред
ствата, разчетени за съответния първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити.
(4) За едно дете или ученик се предоста
вят средства само за една от дейностите по
чл. 2, ал. 1.
Чл. 5. При промяна в броя на децата или
учениците в детските градини и училищата,
които получават средства по реда на поста
новлението, първостепенният разпоредител с
бюджетни кредити може да извърши съответ
ните корекции за периода 15 септември – 31 де
кември на текущата бюджетна година.
Чл. 6. (1) За получените и изразходваните
средства по реда на постановлението се води
аналитична счетоводна отчетност.
(2) Подпомагане на храненето получават
само присъстващите в подготвителните групи
деца и присъстващите в клас ученици.
(3) Неизразходваните средства по реда на
постановлението в края на годината остават в
преходен остатък по бюджетите на училищата
и детските градини при запазване на целевия
им характер.
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І – ІV клас, в т.ч.:
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Подготвителни
групи

С Т Р.

1. Осигуряване на за
куска, мляко, плодове
и/или зеленчуци на де
цата от подготвител
ните групи в детските
градини и училищата
и на учениците от І до
ІV клас
2. Подпомагане на
обедното хранене на
учениците от І до ІV
клас в държавните и
общинските училища,
обхванати в целодневна
организация на учеб
ния ден
Дата: .................................
Трите имена на директора: ......................................
...................................................................... Печат:
10816
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 215 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на детайлни правила за допусти
мост на разходите по Оперативна програма
„Техническа помощ“, съфинансирана от Ев
ропейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 75 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2008 г.,
бр. 19 от 2009 г. и бр. 31 от 2010 г.)

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията, правилата и критериите за
включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекар
ствен списък и условията и реда за работа
на Комисията по Позитивния лекарствен
списък, приета с Постановление № 311 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 110 от 2007 г.; изм., бр. 19 и 41 от 2009 г.
и бр. 28 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2, т. 4 думите „редки за
болявания и“ се заличават.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато един или повече лекарствени
продукти със същото международно непа
тентно наименование, с изключение на ле
карствените продукти по чл. 29 ЗЛПХМ, вече
са включени в ПЛС, не се извършва оценка
по ал. 1, т. 1 и 2.“
§ 3. В чл. 7, ал. 2 след думите „за промя
на на показанията“ се поставя запетая и се
добавя „за промяна в начина на образуване
на референтната стойност“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 90 дни от постъпване на
заявление за включване на лекарствен про
дукт в ПЛС с придружаващите го документи
комисията ги разглежда и се произнася по
тях, като уведомява заявителя за решението
си. В случаите по чл. 5, ал. 2 комисията се
произнася в срок до 45 дни.“
2. В ал. 3 думите „писмено заявителя“ се
заменят със „заявителя по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс“.
§ 5. В чл. 14, ал. 1 думите „По изключение“
се заличават.
§ 6. В чл. 14а, ал. 1 думите „по изключе
ние“ се заличават.
§ 7. В чл. 21 думите „шест пъти“ се заменят
с „два пъти“.
§ 8. В приложението към чл. 7, ал. 1 думите
„редки заболявания и“ се заличават.

Параграф единствен. В чл. 4 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 14 думата „присъщи“ се заличава,
накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч.
разходи за строителни и монтажни работи за
обновяване, преустройство, реконструкция и
всички видове ремонт на сгради; разходи за
подготовка на техническа документация и
задължителните вследствие на изпълнение
на строителни и монтажни работи разходи
за помещения или сгради, като разходи за
авторски и строителен надзор и въвеждане в
експлоатация; разходи за наем на помещения;
режийни разходи за поддържане на инфор
мационния център, включително разходи за
електроенергия, отопление, вода, телефон,
факс, почистване и за ползване на сигналноохранителна техника; разходи, свързани с
организирането и провеждането на инфор
мационни събития и срещи;“.
2. Създават се т. 22 и 23:
„22. разходи за наем на помещения и/
или сгради; режийни разходи за поддържане
на помещения и/или сгради, включително
разходи за електроенергия, отопление, вода,
телефон, факс, почистване и за ползване на
сигнално-охранителна техника; разходи за
строителни и монтажни работи за обновяване,
преустройство, реконструкция и всички видове
ремонт на помещения и/или сгради; разходи
за подготовка на техническа документация
и задължителните вследствие на изпълнение
на строителни и монтажни работи разходи
за помещения и/или сгради, като разходи за
авторски и строителен надзор и въвеждане
в експлоатация;
23. разходи за абонамент за издания, заку
пуване на литература и достъп до интернет.“
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10817

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. (1) Комисията по Позитивния лекар
ствен списък да извърши служебно следните
промени в приложенията по чл. 2, ал. 2 от На
редбата за условията, правилата и критериите
за включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекар
ствен списък и условията и реда за работа на
Комисията по Позитивния лекарствен списък:
1. до 1 януари 2011 г. да изключи от приложе
нията по т. 3 и 4 и да включи в приложението
по т. 1 лекарствените продукти за лечението

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

на заболяванията по Наредба № 38 от 2004 г.
за определяне на списъка на заболяванията,
за чието домашно лечение Националната
здравноосигурителна каса заплаща лекар
ства, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели напълно или
частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63 и 102 от
2005 г. и бр. 60 от 2006 г.);
2. до 1 февруари 2011 г. да включи в при
ложението по т. 2 всички невключени в него
лекарствени продукти от приложението по т. 3.
(2) Комисията по Позитивния лекарствен
списък включва:
1. лекарствените продукти по ал. 1, т. 1
след преценка за съответствие с чл. 4, ал. 1,
т. 4 от наредбата, като запазва досегашното
ниво на заплащане;
2. лекарствените продукти по ал. 1, т. 2,
като запазва досегашния ред за определяне
на референтната стойност.
(3) В случаите по ал. 1 комисията взема
решения, за които уведомява притежателите
на разрешенията за употреба или упълномо
щени техни представители.
(4) Решенията по ал. 3 подлежат на об
жалване по реда на Административнопроце
суалния кодекс.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1 и 8, които влизат в сила
на 1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за общите изисквания за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност, приета с Постановление № 279
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 2008 г.; изм., бр. 58 от 2010 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 накрая се добавя „при наличие
на такива описания“.
2. В чл. 14:
а) в ал. 1 след думите „информационните
обекти“ се добавя „при наличие на такива
данни“;
б) в ал. 2 след думите „информационните
обекти“ се добавя „при наличие на такива
документи“.
3. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Приложения, сертифицирани по ал. 1,
вписвани и в регистъра на информационни
те обекти, се предоставят от министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за безплатно ползване чрез
осигуряване на достъп за зареждане на ин
сталационен комплект от списъка на серти
фицираните информационни системи или
посредством достъп до публично достъпно
уеб базирано приложение.“
4. В чл. 17 т. 2 и 3 се отменят.
5. В чл. 21 ал. 4 се отменя.
6. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато заинтересу ваното лице по
чл. 103, ал. 2 желае да сертифицира допъл
нително информационната система чрез про
верка по чл. 126 и 127, тя трябва да осигурява
преносимост на всички съдържащи се в нея
данни в случаи на непредвидени обстоятел
ства, като позволява извеждане на данните
в съдържанието на електронен документ от
вида „Данни за пренос между информаци
онните системи“ и въвеждането им в друга
информационна система.“
7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. При наличие на данни, вписани в
регистъра на информационните обекти, които
се поддържат от информационните системи,
съдържанието на данните се визуализира
съгласно указанията, вписани при тяхната
регистрация в регистъра на информационните
обекти.“
8. В чл. 98:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея ду
мите „и програмни приложения“ се заличават;
б) създават се ал. 2 – 4:
„(2) Сертификацията за оперативна съвмес
тимост на информационни системи включва
проверка на обстоятелствата, посочени в
чл. 125.
(3) Заинтересувано лице по чл. 104, ал. 2
може да поиска допълнителна сертификация
за оперативна съвместимост и информационна
сигурност на програмни приложения за визу
ализация и редактиране на електронни доку
менти и приложения за проверка на електронни
документи за съответствие с регистрацията
им в регистъра на информационните обекти.
(4) Заинтересуваното лице по чл. 103, ал. 2
може да поиска допълнителна сертификация
на системата за оперативна съвместимост,
която включва проверката по чл. 126 и 127.“
9. В чл. 113, т. 5 думите „наименованието
и описанието“ се заличават.
10. Навсякъде в наредбата думите „председа
телят на ДАИТС“, „председателя на ДАИТС“ и
„ДАИТС“ се заменят съответно с „министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
и „Министерството на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията“.
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§ 2. В Наредбата за вътрешния оборот на
електронни документи и документи на хар
тиен носител в администрациите, приета с
Постановление № 101 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм.,
бр. 58 от 2010 г.), в чл. 5 се правят следните
изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Досегашната ал. 2 става чл. 5.
§ 3. В Наредбата за регистрите на ин
формационните обекти и на електронните
услуги, приета с Постановление № 98 на Ми
нистерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48
от 2008 г.; изм., бр. 58 от 2010 г.), в чл. 10 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) За описание на XML структурата на
информационните обекти се използва стан
дарт XML Schema Definition Language (XSD)
1.0, основан на Препоръка XML Schema на
Работна група „XML Schema Working Group“
на консорциума World Wide Web Consortium
(W3C).“
2. Досегашният текст става ал. 2 и се из
меня така:
„(2) Когато нормативен акт урежда наиме
нованието, последователността на данните и
процесите и легалните определения, данните
в информационните обекти трябва да са в
съответствие с тях.“
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10844

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията, правила
та и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти, приета с
Постановл ение № 295 на Министерския съвет
от 2007 г. (ДВ, бр. 104 от 2007 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Когато няма цена на производител в
страните, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 5, цената
на производител не може да бъде по-висока
от най-ниската цена за същия лекарствен
продукт, заплащан от обществените здрав
ноосигурителни фондове на Белгия, Чехия,
Полша, Латвия и Унгария.
(5) Когато за лекарствен продукт не може
да бъде намерена цена на производител за
същия лекарствен продукт в страните, по
сочени в чл. 13, ал. 1, т. 5, и в страните по
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ал. 4, цената на производител не може да
бъде по-висока от най-ниската цена на про
изводител/производители, вписан/вписани
в разрешението за употреба/решението на
Европейската комисия, издадено по реда на
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 136 от 30 ап
рил 2004 г.), на лекарствен продукт в същата
лекарствена и дозова форма и в окончателна
опаковка, най-близка до заявената, заплащан
от обществените здравноосигурителни фон
дове на страните по чл. 13, ал. 1, т. 5.“
2. В чл. 9, ал. 4 думите „Белгия, Франция,
Полша, Латвия и Словакия“ се заменят с
„Белгия, Чехия, Полша, Латвия и Унгария“.
3. В чл. 13:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. информация относно единния иденти
фикационен код на дружеството или коопе
рацията от Търговския регистър, а за друже
ствата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава на лицата по чл. 12,
ал. 1, издадени не по-късно от 6 месеца преди
подаване на заявлението;“
бб) в т. 5 думите „Чехия“ и „Унгария“ се
заменят съответно с „Франция“ и „Словакия“;
вв) в т. 6 думите „Чехия“ и „Унгария“ се
заменят съответно с „Франция“ и „Словакия.“;
б) алинея 4 се отменя.
4. В чл. 16:
а) в ал. 2 думите „и ценова справка съгласно
приложение № 5“ се заличават;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Когато е подадено заявление за включ
ване на продукт в Позитивния лекарствен
списък, Комисията по цените на лекарстве
ните продукти при поискване от Комисията
по Позитивния лекарствен списък изпраща
всички представени документи по чл. 13.“;
в) създава се ал. 4:
„(4) След приключването на съответната
процедура пред Комисията по Позитивния
лекарствен списък тя служебно връща доку
ментацията по ал. 3 на Комисията по цените
на лекарствените продукти.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 5.
5. Създават се чл. 17а и 17б:
„Чл. 17а. (1) За заличаване на цена/пре
делна цена на лекарствен продукт, отпускан
по лекарско предписание, притежателят на
разрешението за употреба на съответния
лекарствен продукт или упълномощен негов
представител подава заявление до Комисията
по цените на лекарствените продукти.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. информация относно единния иденти
фикационен код на дружеството или коопе
рацията от Търговския регистър, а за друже
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ствата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава на лицата по чл. 12,
ал. 1, издадени не по-късно от 6 месеца преди
подаване на заявлението;
2. изрично нотариално заверено пълно
мощно, в случай че заявлението се подава от
представител на притежателя на разрешението
за употреба;
3. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 2.
(3) При прекратяване на разрешението за
употреба на лекарствен продукт цената му се
заличава служебно от Комисията по цените
на лекарствените продукти.
(4) Лекарствен продукт по ал. 3 може да
бъде продаван за срок, не по-дълъг от една
година, при условията на чл. 55, ал. 6 от
Закона за лекарствените продукти в хуман
ната медицина на цената, утвърдена преди
заличаването є.
(5) Изпълнителната агенция по лекарствата
уведомява Комисията по цените на лекарстве
ните продукти в 3-дневен срок от влизането
в сила на акта по ал. 3.
(6) При изключване на лекарствен продукт
от Позитивния лекарствен списък Комисията
по Позитивния лекарствен списък уведомява
Комисията по цените на лекарствените про
дукти в 3-дневен срок от влизането в сила
на решението за изключване на лекарствения
продукт. В този случай Комисията по цените
на лекарствените продукти служебно заличава
цената по чл. 2, ал. 1.
Чл. 17б. (1) Заявления за заличаване на
цена на лекарствен продукт, отпускан без
лекарско предписание, се подават до Коми
сията по цените на лекарствените продукти
от притежателя на разрешението за употреба
на съответния лекарствен продукт или от
упълномощен негов представител.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. информация относно единния иденти
фикационен код на дружеството или коопе
рацията от Търговския регистър, а за друже
ствата, регистрирани в държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо
мическо пространство – копие от документ
за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава на лицата по чл. 12,
ал. 1, издадени не по-късно от 6 месеца преди
подаване на заявлението;
2. изрично нотариално заверено пълно
мощно, в случай че заявлението се подава от
представител на притежателя на разрешението
за употреба;

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

3. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 2.“
6. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Притежателят на разрешение
за употреба или упълномощен негов предста
вител, получил решение за утвърждаване на
цена по чл. 2, ал. 1, представя ежегодно от
датата на утвърждаване на последната цена
на лекарствен продукт пред Комисията по
цените на лекарствените продукти декларация,
удостоверяваща наличието или липсата на
промяна на цените, декларирани в справката
по чл. 13, ал. 1, т. 5.
(2) Когато въз основа на декларацията по
ал. 1, както и след проверка при неподаване
на декларация по ал. 1 в установения срок
Информационно-аналитичното звено уста
нови, че референтната цена по чл. 7, ал. 2 е
по-ниска в сравнение с референтната цена,
въз основа на която е била образувана цената
на лекарствен продукт по чл. 2, ал. 1, Коми
сията по цените на лекарствените продукти
уведомява заявителя да подаде заявление за
промяна на цена.
(3) Когато в едномесечен срок от уведом
лението по ал. 2 заявителят не подаде заявле
ние, Комисията по цените на лекарствените
продукти в 14-дневен срок служебно взема
решение за промяна на утвърдена цена на
лекарствен продукт.
(4) Когато заявителят подаде заявление в
срока по ал. 3, което не отговаря на изисква
нията на чл. 13, съотносими към промяната на
цена, Комисията по цените на лекарствените
продукти има право да изиска от заявителя
в 14-дневен срок да отстрани непълнотите
и недостатъците в документацията, както и
допълнителна информация, необходима за
промяната на цена на лекарствения продукт.
В този случай срокът по ал. 3 за произнасяне
на Комисията спира да тече до датата на от
страняване на непълнотите и недостатъците
в документацията.
(5) Когато заявителят не отстрани непъл
нотите и недостатъците в документацията,
както и ако не предостави допълнителната
информация, необходима за промяната на
цена на лекарствения продукт, в срока по
ал. 4, Комисията по цените на лекарствените
продукти служебно взема решение за промяна
на утвърдена цена на лекарствен продукт.
(6) Решенията по ал. 3 и 5 подлежат на
обжалване по реда на чл. 15, ал. 3 и 4.“
7. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „Същият лекарствен продукт“ е лекар
ствен продукт в същата лекарствена и дозова
форма на производител/производители, впи
сан/вписани в разрешението за употреба/
решението на Европейската комисия, издадено
по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на
Европейския парламент и на Съвета и в раз
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решението за производство, когато не всички
производители са вписани в разрешението за
употреба, в страните по чл. 13, ал. 4, т. 5.“;
б) създава се т. 5:
„5. „Окончателна опаковка, най-близка до
заявената“ е тази окончателна опаковка, която
не се различава с 15 на сто от размера на
окончателната опаковка за терапевтичен курс.“
8. Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1, т. 5
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 13, ал. 1, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПРАВКА
По чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти ................
................................................................................
.................................................................................
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ДЕКЛАРИРАМ, че заявената цена на произво
дител на лекарствения продукт
.................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно
непатентно наименование; количество активно веще
ство за дозова единица/даден обем/дадена маса като
%; лекарствена форма)

не е по-висока от левовата равностойност на
най-ниската цена на производител за същия
лекарствен продукт, заплащана от обществените
фондове в изрично изброените страни.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ..............................
(име, подпис и печат)“

9. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1, т. 6
се изменя така:

(попълва се от лицата по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране и регистри
ране на цените на лекарствените продукти)

ДЕКЛАРИРАМ, че лекарственият продукт .........
....................................................................................
..................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно
непатентно наименование; количество активно веще
ство за дозова единица/даден обем/дадена маса като
%; лекарствена форма)

е със следната цена на производител:
(рефериране по реда на чл. 7, ал. 3 и 4)

– максимална ценa на
производител в съот
ветната валута/евро
за същия лекарствен
продукт, заплащани от
обществените фондо
ве, във:

– цена на произво
дител в съответна
та валута/евро за
същия лекарствен
продукт, заплаща
ни от обществените
фондове, във:
...............................

Румъния

„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1, т. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПРАВКА
По чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти ...............
.................................................................................
.................................................................................
(попълва се от лицата по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране и регистри
ране на цените на лекарствените продукти)

ДЕКЛАРИРАМ, че лекарственият продукт ......
................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно
непатентно наименование; количество активно веще
ство за дозова единица/даден обем/дадена маса като
%; лекарствена форма)

Франция

е със следната цена на производител:

Естония

– цена на производителя в съответната валута/
евро за същия лекарствен продукт във:

Гърция
Словакия

Румъния

Литва

Франция

Португалия

Естония

Испания
Страни по чл. 7,
ал. 4:
Белгия
Чехия
Унгария
Полша
Латвия

Гърция

е със следната цена на производител:
(рефериране по реда на чл. 7, ал. 5)
на „най-близка“ опаковка
…………………………………………………………........................

(пълно описание на декларираната като „най-близка“
опаковка)

Словакия
Литва
Португалия
Испания
Страни по чл. 7, ал. 4:
Белгия
Чехия
Унгария
Полша
Латвия
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ДЕКЛАРИРАМ, че заявената цена на произво
дител на лекарствения продукт
..................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно
непатентно наименование; количество активно веще
ство за дозова единица/даден обем/дадена маса като
%; лекарствена форма)

не е по-висока от левовата равностойност на
най-ниската цена на производител за същия ле
карствен продукт в изрично изброените страни.
Дата: ......... ДЕКЛАРАТОР: ...............................
(име, подпис и печат)“

10. Приложение № 5 към чл. 16, ал. 2 се
отменя.
§ 2. В чл. 30 от Тарифата за таксите, които се
събират по Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, приета с Постановление
№ 296 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 106 от 2007 г.), ал. 4 се отменя.
§ 3. Отменя се Наредбата за условията и
реда за издаване на лицензии за дейности с
наркотични вещества за медицински и ветери
нарномедицински цели от приложения № 2 и
3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите, при
ета с Постановление № 199 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.;
изм., бр. 24 от 2003 г. и бр. 13 от 2005 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Започналите и недовършени про
цедури по образуване на цена/пределна цена,
както и тези по реда на чл. 18 от Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти се довършват по досегашния ред.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на
постановлението притежателите на разреше
нията за употреба или упълномощени техни
представители, които са започнали процедури
по образуване на цена/пределна цена или про
цедура по чл. 18 от наредбата по ал. 1 могат
да заявят желание тези процедури да бъдат
довършени по реда на това постановление.
(3) В случаите по ал. 2 притежателят на
разрешение за употреба или упълномощен
негов представител в 7-дневен срок от заявя
ването представя съответните документи по
чл. 12, 13 или 18 от наредбата по ал. 1.
(4) Когато притежателят на разрешение за
употреба или упълномощен негов представи
тел не представи съответните документи в
срока по ал. 2, процедурата се довършва по
досегашния ред.
§ 5. Притежателите на разрешения за упот
реба или упълномощени техни представители
подават декларация по чл. 18 от Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
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продукти за лекарствени продукти с утвърдена
цена в съответствие с постановлението, но не
по-рано от 1 април 2011 г.
§ 6. (1) В срок до 3 месеца от влизането
в сила на постановлението информационноаналитичното звено извършва служебна про
верка на настъпили промени в утвърдените
цени на лекарствените продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 4, т. 1 и 3 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
(2) Когато въз основа на проверката по
ал. 1 бъде установено, че е настъпила промяна
в съответната утвърдена цена на лекарствен
продукт, Комисията по цените на лекарстве
ните продукти прилага процедура по чл. 18,
ал. 2 – 5 от Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10845

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина на
функциониране на Националния регистър
за отчитане на издаването, притежаването,
предаването, прехвърлянето и отмяната на
квоти за емисии на парникови газове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда
и начина на функциониране на Националния
регистър за отчитане на издаването, притежа
ването, предаването, прехвърлянето и отмя
ната на квоти за емисии на парникови газове.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за реда и начина
на функциониране на Националния регистър за
отчитане на издаването, притежаването, преда
ването, прехвърлянето и отмяната на квоти за
емисии на парникови газове, приета с Постанов
ление № 7 на Министерския съвет от 2007 г.
(ДВ, бр. 10 от 2007 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за реда и начина на функциониране на Наци
оналния регистър за отчитане на издаването,
притежаването, предаването, прехвърлянето
и отмяната на квоти за емисии на парникови
газове
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се регламентират редът
и начинът на функциониране на Национал
ния регистър за отчитане на издаването,
притежаването, предаването, прехвърлянето
и отмяната на квоти за емисии на парникови
газове, наричан по-нататък „регистъра“. Пре
даването на квоти от емисии с цел тяхната
отмяна се извършва чрез електронна форма от
страницата на регистъра по чл. 131к, ал. 1 от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Чл. 2. (1) Регистърът се поддържа като елек
тронна база данни и се води в съответствие с
изискванията и по реда на Регламент 2216/2004
на Европейската комисия (ЕК) относно стан
дартизирана и защитена система от регистри
(ОВ, L 386, 29.12.2004 г.) по силата на Дирек
тива 2003/87/EО на Европейския парламент и
на Съвета (ОB, L 275, 25.10.2003 г.) и Решение
№ 280/2004/EО на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ, L 49, 19.02.2004 г.).
(2) Към регистъра се поддържа картотека, в
която се съхраняват представените документи
съгласно наредбата по партиди на отделните
притежатели на сметки и регистрирани ве
рификационни органи и по ред, определен в
инструкция на министъра на околната среда
и водите.
(3) Документите по ал. 2, които се отнасят
за всички процеси и притежатели на сметки,
както и за регистрирани верификационни
органи, се съхраняват до настъпването на
по-късното от двете събития:
1. изтичане на срок 15 години;
2. решаване на всички въпроси, свързани
с документите по ал. 2.
(4) Цялата информация за притежателите
на сметки и за всички извършени сделки,
съдържаща се в регистъра, се счита за слу
жебна тайна съгласно Закона за защита на
к ласифицираната информаци я (ЗЗК И) за
всяка друга цел освен за изпълнението на
изискванията на Регламент 2216/2004/ЕК, на
Директива 2003/87/ЕО или на българското
законодателство.
Чл. 3. (1) Изграждането, функционирането
и поддържането на регистъра се ръководи от
министъра на околната среда и водите.
(2) Текущото поддържане и осъществяване
на функциите на регистъра се извършва от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС), който изпъл
нява функцията на администратор на регистъра
по смисъла на Регламент 2216/2004/ЕК.
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Раздел II
Откриване на сметки на операторите на ин
сталации и операторите на въздухоплавателни
средства, участващи в схемата за търговия с
квоти на емисии на парникови газове
Чл. 4. (1) В регистъра се откриват сметки
на операторите на всяка от инсталациите по
чл. 131в, ал. 1 и 2 ЗООС, за които са разпреде
лени квоти на емисии съгласно Националния
план за разпределение на квоти за емисии
на парникови газове (НПРК) за периода от
2008 до 2012 г. включително или от резерв
„нови участници“ на НПРК за периода от
2008 до 2012 г.
(2) В регистъра се откриват сметки на
оператори на въздухоплавателни средства
по чл. 131в, ал. 4 ЗООС, за които са разпре
делени квоти съгласно чл. 131о или чл. 131р,
ал. 5 ЗООС.
(3) Достъп до сметката по ал. 1 и 2 се
предоставя след подаване на заявление за
откриване на сметка на оператор на инстала
ция, участващ в схемата за търговия с квоти
на емисии на парникови газове, на хартиен и
електронен носител по образец, утвърден от
изпълнителния директор на ИАОС, съглас
но Приложение IV на Регламент 2216/2004/
ЕК, и публикуван на интернет страницата
на ИАОС. Към заявлението се представят и
следните документи:
1. декларация от оператора, че приема
Общите условия за ползване на регистъра,
утвърдени от изпълнителния директор на
ИАОС и публикувани на интернет страницата
на ИАОС;
2. образец от подписа на всеки оправомо
щен представител;
3. документ за платена държавна такса за
вписване в регистъра в размер, определен с
Тарифата за таксите, които се събират в систе
мата на Министерството на околната среда и
водите (МОСВ), приета с Постановление № 253
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 86 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2006 г.,
бр. 20, 39 и 79 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г.;
попр., бр. 9 от 2009 г.; доп., бр. 25 от 2010 г.).
(4) Копие от документите по ал. 3, т. 1 и 2
се представя и на електронен носител.
(5) Администраторът на регистъра раз
глежда заявлението в 10-дневен срок от по
даването му, преценява съответствието му с
нормативните изисквания и се произнася с
решение за откриване на сметка на оператор.
(6) Когато предоставените данни и докумен
ти са непълни или нередовни или е необходи
мо коригиране на подадената в заявлението
информация, администраторът на регистъра
връща заявлението с указания за отстраняване
на непълнотите и несъответствията.
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(7) Операторът представя коригираното
заявление в 7-дневен срок от получаване на
указанията по ал. 6.
(8) Администраторът на регистъра отказва
откриването на операторска сметка, когато
операторът не изпълни указанията в срока
по ал. 7.
(9) Администраторът на регистъра уведо
мява оператора за решението за откриване на
операторска сметка, съответно за решението
за отказ за откриване на операторска сметка,
в 3-дневен срок от издаването му.
(10) Решенията по ал. 9 могат да се обжал
ват по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Раздел III
Откриване на лични сметки в регистъра
Чл. 5. Производството по откриване на
лични сметки в регистъра започва с подаване
на заявление на хартиен и електронен носи
тел по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ИАОС съгласно Приложение IV
на Регламент 2216/2004/ЕК и публикуван на
интернет страницата на ИАОС.
Чл. 6. (1) Към заявлението по чл. 5 лица
та съобразно своя статут и вида на сметката
представят следните документи на хартиен и
електронен носител:
1. идентификационния код на дружеството
по Търговския регистър, а когато заявителят е
физическо лице – нотариално заверено копие
от документ за самоличност;
2. нотариално заверено копие на карта за
идентификация по регистър БУЛСТАТ/ЕИК
(ако е приложимо);
3. декларация от заявителя, че приема
Общите условия за ползване на регистъра,
утвърдени от изпълнителния директор на
ИАОС и публикувани на интернет страницата
на ИАОС;
4. декларация за доброволно предоставя
не на лични данни от всеки оправомощен
представител;
5. образец от подписа на всеки оправомо
щен представител;
6. документ за платена държавна такса за
вписване в регистъра в размер, определен с
Тарифата за таксите, които се събират в сис
темата на МОСВ.
(2) Копие от документи по ал. 1, т. 1 – 5 се
представят и на електронен носител.
(3) Чуждестранните лица представят по
ал. 1, т. 1 документ, удостоверяващ правния
им статут, издаден в съответствие с нацио
налното им законодателство.
(4) Неперсонифицираните дружества пред
ставят по ал. 1, т. 1 договор или друг документ,
удостоверяващ правния им статус.
(5) Заявлението по чл. 5 и документите
по чл. 6, ал. 1 се подават на български език.
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Чл. 7. (1) Администраторът на регистъра
проверява дали:
1. подаденото заявление съдържа необхо
димите за откриване на лична сметка данни;
2. заявлението е подадено от оправомощено
с документ за това лице;
3. към заявлението са приложени съответ
ните документи съгласно наредбата;
4. е платена дължимата държавна такса.
(2) Въз основа на представените докумен
ти администраторът на регистъра преценява
дали са спазени условията за откриване на
лична сметка.
(3) Когато са изпълнени условията за от
криване на лична сметка, администраторът
на регистъра открива сметката съгласно про
цедурата по Регламент 2216/2004/ЕК.
Чл. 8. (1) Администраторът на регистъра
разглежда заявлението по чл. 5, като пре
ценява съответствието му с нормативните
изисквания и се произнася с решение за
откриване на лична сметка в 10-дневен срок
от получаването му.
(2) Когато предоставените данни и доку
менти са непълни, нередовни и/или е необхо
димо коригиране на подадената в заявлението
информация, администраторът на регистъра
връща заявлението с указания за отстранява
не на непълнотите и/или несъответствията.
(3) Заявителят по чл. 5 представя коригира
ното заявление в 7-дневен срок от получаване
на указанията по ал. 2.
(4) А дминистраторът на регист ъра от
казва откриването на лична сметка, когато
заявителят по чл. 5 не изпълни указанията
в срока по ал. 3.
(5) Администраторът на регистъра уведо
мява заявителя за решението за откриване
на лична сметка, съответно за решението за
отказ за откриване на лична сметка, в 3-дне
вен срок от издаването му.
(6) Решенията по ал. 5 могат да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Раздел IV
Регистрация на верификационни органи
Чл. 9. (1) За регистрация на верификаци
онни органи, акредитирани от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
(ИА „БСА“), администраторът на регистъра
изисква писмено потвърждение от ИА „БСА“
за валидността на издадената акредитация.
(2) За регистрация на верификационни орга
ни, акредитирани от съответния компетентен
орган на държава – членка на Европейския
съюз, на администратора на регистъра се
представя документ, удостоверяващ валид
ността на акредитацията.
(3) Верификационни ят орган полу чава
достъп до регистъра след подаване на заяв
ление на хартиен и електронен носител по
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образец, утвърден от изпълнителния директор
на ИАОС съгласно Приложение IV на Регла
мент 2216/2004/ЕК и публикуван на интернет
страницата на ИАОС. Към заявлението се
представят и следните документи на хартиен
и електронен носител:
1. декларация от верификационния орган,
че приема Общите условия за ползване на
регистъра, утвърдени от изпълнителния ди
ректор на ИАОС и публикувани на интернет
страницата на ИАОС;
2. образец от подписа на оправомощен
представител;
3. документ за платена държавна такса за
вписване в регистъра в размер, определен
с Тарифата за таксите, които се събират в
системата на МОСВ;
4. копие от валидна акредитация на вери
фикационния орган.
Чл. 10. (1) Администраторът на регистъра
разглежда заявлението, като преценява съ
ответствието му с нормативните изисквания
и се произнася с решение за откриване на
достъп в 10-дневен срок от получаването му.
(2) Когато предоставените данни и докумен
ти са непълни, нередовни и/или е необходимо
коригиране на подадените в заявлението, адми
нистраторът на регистъра връща заявлението
с указания за отстраняване на непълнотите
и/или несъответствията.
(3) Верификационният орган представя
коригираното заявление в 7-дневен срок от
получаване на указанията по ал. 2.
(4) Администраторът на регистъра отказва
откриване на достъп, когато верификацион
ният орган не изпълни указанията в срока
по ал. 3.
(5) Администраторът на регистъра уведо
мява верификационния орган за решението за
откриване на достъп, съответно за решението
за отказ за откриване на достъп, в 3-дневен
срок от издаването му.
(6) Решенията по ал. 5 могат да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 11. Верификационният орган представя
на администратора на регистъра документ
за актуална акредитация и информация с
конкретно посочване на лицата (верифика
тори, водещи верификатори и технически
експерти), извършващи верификацията на
годишните доклади за емисии на парникови
газове ежегодно, в срок до 31 януари.
Чл. 12. Оправомощеното лице, което вери
фикационният орган посочва в заявлението
за регистрация, трябва да е едно и също с
лицето, заверяващо годишните доклади на
операторите по чл. 131з, ал. 1 ЗООС.
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Раздел V
Определяне на първични, вторични и до
пълнително оправомощени представители.
Уведомяване за промени
Чл. 13. (1) Притежателите на лични и
операторски сметки могат да определят до
двама оправомощени представители, които
да извършват функциите съгласно Регламент
2216/2004/ЕК.
(2) Притежателите на лични и операторски
сметки могат да определят един допълнителен
оправомощен представител, чието съгласие се
изисква за прехвърляне на квоти.
(3) Акредитираните верификационни орга
ни определят един оправомощен представи
тел, който да извършва функциите съгласно
Регламент 2216/2004/ЕК.
Чл. 14. (1) Оттегляне на правомощията
на оправомощен представител може да се
извърши от притежателя на сметка или от
верификационния орган по всяко време чрез
писмено искане до администратора на ре
гистъра.
(2) Оттеглянето на правомощията влиза
в сила от получаване на искането по ал. 1
и отразяването му от администратора на
регистъра, което не засяга валидността на
действията на оправомощения представител,
предшестващи оттеглянето.
Чл. 15. (1) Промяната на оправомощен
представител се извършва чрез подаване на
заявление на хартиен и електронен носител от
притежателя на сметка (операторска/лична)
или от верификационния орган до администра
тора на регистъра по образци за различните
видове сметки съгласно приложения ІІІ и
ІV на Регламент 2216/2004/ЕК, утвърдени от
изпълнителния директор на ИАОС и публику
вани на интернет страницата на ИАОС. Към
заявлението се прилагат и следните документи
за регистрация на нов представител:
1. декларация за приемане на Общите
условия за ползване на регистъра, утвърдени
от изпълнителния директор на ИАОС и пуб
ликувани на интернет страницата на ИАОС;
2. декларация за доброволно предоставяне
на лични данни от всеки нов оправомощен
представител;
3. образец от подписа на новия оправомо
щен представител.
(2) Промяната по ал. 1 влиза в сила от
датата на отразяването є от администратора
на регистъра.
Чл. 16. (1) Регист рираните пот ребите
ли – притежатели на сметки и верифика
ционни органи, са длъжни да уведомяват
администратора на регистъра за промени в
обстоятелствата, подлежащи на заявяване
съгласно наредбата и Регламент 2216/2004/ЕК,
в 10-дневен срок от настъпване на промяната.
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(2) Уведомяването се извършва чрез пода
ване на заявление на хартиен и електронен
носител от притежателя на сметка (оператор
ска/лична) или от верификационния орган до
администратора на регистъра по образци за
различните видове сметки съгласно прило
жения ІІІ и ІV на Регламент 2216/2004/ЕК,
утвърдени от изпълнителния директор на
ИАОС и публикувани на интернет страницата
на ИАОС. Към заявлението се представят
и съответните документи, удостоверяващи
промяната.
(3) Всяка промяна по ал. 1 влиза в сила от
датата на отразяването є от администратора
на регистъра.
Раздел VI
Прехвърляне на квоти
Чл. 17. (1) За прехвърляне на квоти от една
сметка в друга оправомощеният представител
изпраща искане чрез подаване на заявление
на хартиен и електронен носител по образец
съгласно приложения ІІІ и ІV на Регламент
2216/2004/ЕК, утвърден от изпълнителния
директор на ИАОС и публикуван на интернет
страницата на ИАОС. Заявлението се изпраща
до администратора на регистъра по електронна
поща и на хартиен носител.
(2) Заявлението съдържа следните данни:
1. наименование на притежателя на сметка,
от която се прехвърлят квоти;
2. обозначение и номер на сметката, от
която се прехвърлят квоти;
3. вид и брой на квотите, които се прех
върлят;
4. наименование на притежателя на сметка,
към която се прехвърлят квоти;
5. обозначение и номер на сметката, към
която се прехвърлят квоти;
6. наименование на приемащия регистър;
7. данни за лицето, извършващо прех
върлянето (оправомощен представител или
администратора на регистъра).
(3) Когато прехвърлянето трябва да бъде
извършено от администратора на регистъра,
заявлението трябва да е подписано и под
печатано от притежателя на сметката и от
оправомощените представители на сметката.
Чл. 18. (1) Когато искането отговаря на
изискванията на чл. 17 и при наличие на дос
татъчно на брой квоти по сметката, админи
страторът на регистъра предприема действия
за прехвърлянето на квоти в съответствие с
Регламент 2216/2004/ЕК и изпраща съобщение
за това до оправомощените представители.
(2) Администраторът на регистъра издава
решение за отказ в 10-дневен срок от полу
чаване на искането по чл. 17:
1. когато има несъответствие на искането
с изискванията на чл. 17;
2. при недостатъчно на брой квоти по смет
ката за изпълнение на искането за прехвърляне.
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(3) Администраторът на регистъра уведо
мява писмено оправомощения представител
за решението по ал. 2 в 3-дневен срок от
издаването му.
(4) Решението по ал. 2 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Раздел VII
Верификация на емисии, предаване и отмяна
на квоти
Чл. 19. (1) Операторите на инсталации/
въздухоплавателни средства уведомяват пис
мено администратора на регистъра за избора
си на верификационен орган.
(2) Лицата по ал. 1 могат да възложат на
верификационния орган да отрази в регистъра
годишните им заверени емисии от верифи
цираните доклади, предадени до 31 март на
съответната година, за определена инстала
ция/въздухоплавателно средство или сами да
осъществят отразяването, което подлежи на
потвърждаване от верификационния орган.
(3) Лицата по ал. 1 уведомяват писмено
администратора на регистъра при предаването
на верифицираните си доклади за избора им
за отразяване на верифицираните емисии в
регистъра по ал. 2.
(4) Отразяването в регистъра на годишните
верифицирани емисии се извършва до 31 март
на съответната година.
(5) Действията по отразяване и потвър
ждаване по ал. 2 се извършват по електронен
път чрез интернет страницата на регистъра.
Чл. 20. А дминистраторът на регистъра
потвърждава отразените в регистъра от вери
фикационен орган или от оператора годишни
верифицирани емисии въз основа на предста
вен в ИАОС годишен верифициран доклад.
Чл. 21. (1) Предаването на квоти от еми
сии с цел тяхната отмяна се извършва чрез
електронна форма от страницата на регистъра.
(2) Предаването на квоти от емисии с цел
тяхната отмяна се извършва от администра
тора на регистъра, когато операторът не е
уведомил писмено, че предаването ще бъде
извършено от него.
(3) В срок до 30 април на съответната го
дина администраторът на регистъра отразява
предаването в регистъра, когато наличните
квоти по сметката са достатъчно за изпълне
ние на задължението по чл. 131з, ал. 1 ЗООС.
(4) Когат о не са на л и це с ъо т ве т н и я т
брой квоти за изпълнение на задължението
по чл. 131з, ал. 1 ЗООС, за недостигащото
количество се прилагат разпоредбите на
чл. 164а ЗООС.
Чл. 22. До 30 юни на съответната година
администраторът на регистъра отменя квоти,
предадени за периода от 2008 до 2012 г. и за
всеки следващ период на схемата за търго
вия с квоти за емисии на парникови газове,
в съответствие с изискванията за отмяна в
Регламент 2216/2004/ЕК.

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

Раздел VIII
Закриване на сметка, заличаване на регис
трация. Блокиране на сметка
Чл. 23. (1) Закриването на сметка в регис
търа се извършва при условията и по реда на
Регламент 2216/2004/ЕК.
(2) Администраторът на регистъра закрива
сметка на оператор в случаите на отмяна на
разрешително за емисии на парникови газове.
(3) Когато в сметката, която предстои да
бъде закрита, има налични квоти, админи
страторът на регистъра прехвърля тези квоти
в резерв „нови участници“ за съответната
година.
(4) Администраторът на регистъра издава
решение за закриване на сметка на юриди
ческо или физическо лице по ал. 1 и предос
тавя копие на оператора в 3-дневен срок от
издаването му.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 24. (1) Администраторът на регистъра
закрива сметка на юридическо или физическо
лице и когато:
1. юридическото или физическото лице
подаде заявление до администратора на ре
гистъра за закриване на сметката в регистъра;
2. не е платена ежегодната такса за годишно
администриране на сметката съгласно Тари
фата за таксите, които се събират в системата
на МОСВ.
(2) При наличие на сметка с нулев баланс
по нея и нерегистрирани сделки за период
12 месеца от датата на регистрация админи
страторът на регистъра уведомява притежа
теля на сметката за закриването є в срок до
60 дни от датата на уведомяването.
(3) В случаите по ал. 2 администраторът
не закрива сметката на юридическо или фи
зическо лице при наличие на писмено пот
върждение от притежателя на сметката, че не
желае сметката му да бъде закрита.
(4) Администраторът на регистъра издава
решение за закриване на сметка на юридическо
или физическо лице по ал. 1 и го предоставя
на оператора в 3-дневен срок от издаването му.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 25. (1) При уведомяване от ИА „БСА“
за отнемане акредитацията на верификаци
онен орган за регистрираните в България
верификационни органи администраторът
на регистъра:
1. заличава регистрацията в регистъра;
2. закрива достъпа на верификационния
орган;
3. незабавно уведомява операторите, избра
ли съответния верификационен орган.
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(2) При установяване на отнета и/или
невалидна акредитаци я на чу ж дестранни
верификационни органи администраторът
на регистъра:
1. заличава регистрацията;
2. закрива достъпа на верификационния
орган до регистъра;
3. незабавно уведомява операторите, избра
ли съответния верификационен орган.
Чл. 26. (1) Ако от 1 април на всяка година
годишните верифицирани емисии на дадена
инсталация/въздухоплавателно средство за
предходната година не са били вписани в
регистъра в съответствие с изискванията
за вписване на верифицирани емисии по
Приложение VІІІ на Регламент 2216/2004/
ЕК, администраторът на регистъра блокира
прехвърлянето на квоти от операторската
сметка за тази инсталация/въздухоплавателно
средство съгласно чл. 131и, ал. 3 ЗООС.
(2) Когато верифицираните годишни еми
сии по ал. 1 са били вписани в таблицата на
верифицираните емисии, администраторът
на регистъра отблокира сметката от датата
на вписването им.
(3) Администраторът на регистъра уведо
мява съответния притежател на сметка, както
и министъра на околната среда и водите от
носно блокирането/отблокирането на всяка
операторска сметка.
Раздел IX
Регистрация на проекти по механизма „Съв
местно изпълнение“
Чл. 27. Администраторът на регистъра из
вършва регистрация на проекти по механизма
„Съвместно изпълнение“ след получаване от
МОСВ на писмо за одобрение на проекта,
публикуван на интернет страницата на Рам
ковата конвенция на ООН по изменение на
климата.
Чл. 28. (1) За изпълнението на проект, полу
чил писмо за одобрение по чл. 27, вносителят
на проекта изготвя доклад за мониторинг, съ
държащ данните от мониторинга, осъществен
в съответствие с плана за мониторинг към
проектната документация.
(2) Докладът по ал. 1 подлежи на верифи
кация от независим верификационен орган.
(3) При необходимост от обновяване копие
от доклада по ал. 1 се изпраща на вносителя
на проекта за преработване.
(4) Преработеният доклад по ал. 3 се из
праща в ИАОС и в МОСВ.
Чл. 29. (1) Вносителят на проекта подава
искане до министъра на околната среда и
водите за отчитане и прехвърляне на гене
рираните единици редуцирани емисии (ЕРЕ)
от проекта. Към искането се прилага и вери
фицираният доклад от мониторинга.
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(2) Към искането по ал. 1 се прилага и
декларация за одобрение на проекта от дър
жавата купувач, в случай че такава не е била
предоставена до момента.
(3) Искане за отчитане и прехвърляне на
ЕРЕ се отхвърля за единиците, надвишаващи
количеството, съгласно писмото за одобрение
на проекта по чл. 27, ал. 1.
Чл. 30. (1) Министърът на околната среда
и водите отчита в националния регистър
генерираните ЕРЕ съгласно доклада на ве
рификационния орган в срок до 30 дни от
постъпване на искането по чл. 29, ал. 1.
(2) Министърът на околната среда и водите
издава заповед за отчитане на ЕРЕ и прех
върляне по посочена сметка от вносителя на
проекта в срока по ал. 1.
Чл. 31. А дминистраторът на регистъра
издава верифицираното количество ЕРЕ,
като преобразува съответния брой единици
от предписаното количество на Република
България по Протокола от Киото и регистрира
прехвърлянето на ЕРЕ съгласно заповедта по
чл. 30 в срок до 30 дни от получаването є.
Раздел X
Задължения на администратора на регистъра
Чл. 32. А дминистраторът на регистъра
осигурява контролиран достъп до сметките в
регистъра съгласно Регламент 2216/2004/ЕК,
като предоставя на притежателите на сметки
и верификационните органи, генерирани от
регистъра, парола и потребителско име.
Чл. 33. Уведомленията в предвидените в
наредбата случаи се изпращат от администра
тора на регистъра на посочения от ползвателя
на регистъра електронен адрес, освен когато
ползвателят на регистъра е направил изрично
искане, че не желае да бъде уведомяван по
електронен път и посочва адрес за уведомя
ване и контакти.
Чл. 34. (1) Администраторът на регистъра
извършва незабавна проверка при установя
ване на данни за грешни вписвания в регис
търа, както и при поискване от ползвател на
регистъра.
(2) Когато при проверката се установи пог
решно отразяване на действие в регистъра,
администраторът на регистъра внася необ
ходимите корекции и незабавно уведомява
заинтересуваните лица.
Раздел XI
Задължения на ползвателя на регистъра
Чл. 35. (1) Ползвателят на регистъра има
право да ползва регистъра в съответствие с
Регламент 2216/2004/ЕК, наредбата и Общите
условия, публикувани на интернет страницата
на ИАОС.
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(2) Ползвателят на регистъра е длъжен да
упражнява контрол и носи пълна отговорност
за действията и бездействията на оправомоще
ните представители, действащи от негово име.
(3) Оправомощените представители, ко
ито са ползватели, са длъжни да осигурят
полагането на всички необходими грижи и
предприемането на всички необходими мерки
за опазване тайната на паролата.
(4) Лицата по ал. 3 носят пълна отговор
ност за опазване тайната на паролата, както
и за всички действия, които се извършват
от тях или от трети лица чрез използване на
потребителското име и парола.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Отмяна на квоти“ е процес в съответ
ствие с чл. 131з, ал. 2 ЗООС, съгласно която
до 30 юни всяка година компетентният орган
по чл. 131к, ал. 1 ЗООС отменя количеството
предадени квоти по чл. 131з, ал. 1 ЗООС.
2. „Парола“ e буквено-цифров идентифика
тор, който е уникален в рамките на регистъра.
3. „Ползвател на регистъра“ е всяко лице,
което притежава сметка в регистъра, вклю
чително оператори на инсталации по чл. 131в
ЗООС, операторите на въздухоплавателни
средства и верификационни органи с регис
трация в регистъра, както и оправомощени
представители.
4. „Предаване на квоти“ e процедурата в
съответствие с чл. 131з, ал. 1 ЗООС, съгласно
която до 30 април всяка година операторът е
длъжен да предава на компетентния орган по
чл. 131к, ал. 1 ЗООС определен брой квоти,
равняващи се на общото количество верифи
цирани емисии, изпуснати от инсталацията
през предходната календарна година.
5. „Сметка“ е електронна партида в ре
гистъра, в която се отбелязват издаването,
притежаването, предаването, прехвърлянето
и отмяната на квоти за емисии на парникови
газове.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 131л, т. 3 от Закона за опазване на окол
ната среда.
§ 3. В срок до един месец от обнародва
нето на наредбата изпълнителният директор
на ИАОС утвърждава със заповед образците
по чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 3, чл. 15,
ал. 1, чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 1.
§ 4. Министърът на околната среда и водите
дава указания по прилагането на наредбата.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Ми
нистерството на образованието, младежта и
науката, приет с Постановление № 11 на Ми
нистерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 56 и 74 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27:
а) в ал. 1 числото „17“ се заменя с „18“;
б) в ал. 2 числото „457“ се заменя с „460“.
2. В чл. 39, ал. 2:
а) числото „13“ се заменя с „14“;
б) създава се нова т. 4:
„4. дирекция „Квалификация и кариерно
развитие;“
в) досегашните т. 4 – 14 стават съответно
т. 5 – 15.
3. В чл. 40, т. 4, буква „в“ се изменя така:
„в) ученето през целия живот;“.
4. В чл. 41:
а) в т. 2 буква „б“ се отменя;
б) точки 14 и 15 се отменят.
5. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. Дирекция „Квалификация и ка
риерно развитие“:
1. отговаря за дейностите по разработване
и изпълнение на държавната политика за
квалификацията и кариерното развитие на
педагогическите кадри;
2. организира и отговаря за разработването
и актуализирането на нормативната уредба,
свърза на с к ва л ифи к а ц и я та, к ариерно т о
развитие и диференцираното заплащане на
педагогическите кадри;
3. организира и ръководи дейностите по
разработване на изискванията за учителска
правоспособност и квалификация;
4. разработва стратегически и програмни
документи за квалификация и кариерно раз
витие на педагогическите кадри съобразно
професионалните нужди по места, контролира
и координира изпълнението им от страна на
административните структури към министер
ството с функции в същата област;
5. координира взаимоотношенията с дър
жа вн и инс т и т у ц ии, с ъс сред н и и висш и
училища и с неправителствени организации,
работещи в областта на квалификацията на
учителите и кариерното развитие, както и
със социалните партньори;
6. участва в дейности, свързани с хармо
низирането на българското законодателство в
съответствие с изискванията на Европейския
съюз по отношение на политиките в областта
на подготовката и квалификацията и кари
ерното развитие на педагогическите кадри;
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7. организира дейностите по установяване
съответствие на квалификацията на лицата с
изискванията за заемане на учителски длъж
ности в Република България.“
6. В чл. 48:
а) създава се нова т. 13:
„13. изпълнява функциите на орган по
развитие и експлоатация на автоматизира
ните информационни системи или мрежи,
в които се създава, обработва, съхранява
и пренася класифицирана информация, по
смисъла на Наредбата за задължителните
общи условия за сигурност на автоматизи
раните информационни системи или мрежи,
в които се създава, обработва, съхранява и
пренася класифицирана информация, при
ета с Постановление № 99 на Министер
ския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 46 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2008 г. и бр. 57
и 101 от 2009 г.);“
б) досегашните т. 13, 14 и 15 стават съот
ветно т. 14, 15 и 16.
7. Приложението към чл. 27, ал. 3 се из
меня така:
„Приложение към
чл. 27, ал. 3
Численост на персонала в организационните струк
тури и административните звена в Министерството
на образованието, младежта и науката –
460 щатни бройки
Политически кабинет

7

в т.ч.:
съветници и експерти към политическия
кабинет

2

Главен секретар

1

Инспекторат

9

Финансови контрольори

3

Звено за вътрешен одит

10

Служител по сигурността на информацията
Обща администрация

1
89

в т.ч.:
дирекция „Канцелария и административно
обслужване“

31

дирекция „Човешки ресурси“

13

дирекция „Стопански и счетоводни дей
ности“

37

дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“

8

Специализирана администрация

340

в т.ч.:
дирекция „Формиране, анализ и оценка
на политиките“

16

дирекция „Достъп до образование и под
крепа на развитието“

23

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

дирекция „Образователни програми и
образователно съдържание“

34

дирекция „Квалификация и кариерно
развитие“

9

дирекция „Организация и координация“

11

дирекция „Контрол и инспектиране“

13

дирекция „Висше образование“

18

дирекция „Наука“

15

дирекция „Младеж“

13

дирекция „Информационни и комуника
ционни технологии“

12

дирекция „Държавна собственост и об
ществени поръчки“

25

дирекция „Финанси“

29

дирекция „Правна“

18

дирекция „Международно и европейско
сътрудничество“

14

Главна дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми“

90“

§ 2. В т. 12 от приложение № 2 към чл. 2,
ал. 3 от Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на образова
нието, младежта и науката и определяне на
първостепенния и второстепенните разпореди
тели с бюджетни кредити в Министерството на
образованието, младежта и науката (обн., ДВ,
бр. 12 от 2010 г.; изм., бр. 56 и 88 от 2010 г.)
числото „309“ се заменя с „306“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10903

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция „Пътна инфраструктура“,
приет с Постановление № 295 на Министер
ския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 100 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Помощен орган на агенцията
е Експертният технико-икономически съвет,
който разглежда, приема и предлага на упра
вителния съвет за утвърждаване разработки и
проекти за изграждане, ремонт и поддържане
на републиканските пътища. Експертният
технико-икономически съвет разглеж да и
изготвя предложения за решаване на важни
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технико-икономически въпроси, подготвя
проекти на нормативни актове, технически
спецификации, технически указания и мето
дически документи, свързани с изграждането,
управлението, експлоатацията и поддържането
на пътищата.
(2) Експертният технико-икономически
съвет е колегиален орган, който се състои от
председател и членове. В състава на съвета се
включват служители на агенцията. Дейността
на съвета се подпомага от секретариат.
(3) В състава на Експертния техникоикономически съвет могат да се включват
и допълнителни членове – специалисти в
съответната област, според спецификата на
разглежданите въпроси.
(4) Експертният технико-икономически
съвет изпълнява функциите на държавнообществен орган в областта на пътищата в
случаите, определени с решение на управи
телния съвет на агенцията.
(5) Управителният съвет на агенцията
определя състава на Експертния техникоикономически съвет и утвърждава правила за
организацията на работа и реда за свикване
и разглеждане на въпроси от съвета. Управи
телният съвет може с решение да оправомощи
свой член да включва допълнителни членове
в състава на съвета в случаите по ал. 3.“
§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Международна дейност,
пресцентър и обществена информация“ се
заменят с „Международна дейност и инфор
мация“.
2. В т. 3 думите „Правна, отчуждаване и
управление на собствеността“ се заменят с
„Обществени поръчки и правно обслужване“.
3. В т. 5 думите „Управление на проекти,
финансирани с кредитни и бюджетни инвес
тиции“ се заменят с „Управление на проекти,
експлоатация и поддържане на обекти, финан
сирани с бюджетни и кредитни инвестиции“.
4. В т. 6 думите „Инвестиционно про
ектиране, технически норми и правила“ се
заменят с „Инвестиционно проектиране и
отчуждителни процедури“.
5. Точка 7 се отменя.
6. Точка 10 се отменя.
7. В т. 13 думите „Административно-ин
формационно обслужване“ се заменят с „Ад
министративно обслужване и координация“.
§ 3. В чл. 16, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 изречение второ се изменя така:
„Годишният план за дейността по вътрешен
одит на Агенцията се координира с годиш
ния план на дирекция „Вътрешен одит“ на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството;“.
2. Точка 3 се изменя така:
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„3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и раз
пределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;“.
3. В т. 9 думите „подпомага управителния
съвет при изготвянето на план за действие“
се заличават.
4. Точка 10 се изменя така:
„10. изготвя годишен доклад за дейността
по вътрешен одит и оценка на адекватността
и ефективността на системите за финансово
управление и контрол, които се представят
на управителния съвет от ръководителя на
вътрешния одит; докладът се изпраща на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството до 31 януари на следващата
календарна година;“.
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Международна дейност, прес
център и обществена информация“ се заменят
с „Международна дейност и информация“.
2. Точка 15 се изменя така:
„15. изразява официалното становище на
управителния съвет пред средствата за масово
осведомяване;“.
3. Създават се т. 23 – 31:
„23. разработва и п ри лага система за
мониторинг на републиканската пътна ин
фраструктура на основата на дистанционни
методи за наблюдение и анализ;
24. ръководи, координира, контролира и
отговаря за функционирането на информаци
онното обслужване на агенцията, както и за
въвеждането и функционирането на автома
тизираните системи в работата на агенцията;
25. организира, координира и контроли
ра информационните системи в агенцията,
поддържа информационните системи и бази
данни на агенцията, разработва, осъществява,
контролира и отговаря за програми, свързани
с информационните технологии в агенцията;
26. осигурява защита на данните, включени
в информационната система на агенцията;
27. организира подготовката на служителите
на агенцията за работа с информационните
системи;
28. дава методически указания на струк
турите на централната администрация и на
специализираните звена на агенцията при
изпълнение на задълженията им за работа
с информационните системи и бази данни;
29. разработ ва геопорта л на единната
п ът на м режа като част о т европейската
транснационална пътна инфраструктура и в
съответствие с Европейските изисквания с
приоритет Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE,
и с Решение 1692/96/ЕО за Европейската
транспортна мрежа;
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30. разработва и прилага национална инфра
структура и приложни информационни про
грами за въвеждане на системи за навигация
и контрол, както и на системи за сигурност в
съответствие с европейската политика в нави
гационните системи (Програма ГАЛИЛЕО),
Програма ГМОС (Глобален мониторинг на
околна среда и сигурност), ГССЗН (Глобална
система на системите за земно наблюдение)
и ГНСС (Глобална навигационна спътникова
система);
31. организира, ръководи и контролира
дейността на Ситуационния център като звено
в структурата на дирекцията, което:
а) осъществява дейности по събиране и
обработка на информация за състоянието на
републиканската пътна мрежа (РПМ);
б) извършва дейности по прогнозиране,
анализ, ограничаване и преодоляване на въз
никнала кризисна обстановка и подпомагане
на органите за управление при оценка на об
становката, координиране и взаимодействие
с другите държавни органи;
в) поддържа в постоянна готовност за
работа комуникационно-информационната
система на Ситуационния център;
г) събира, обработва и анализира информа
ция за състоянието и обстановката по РПМ;
д) създава и поддържа база данни, свър
зана с рискове и заплахи от възникване на
кризисни ситуации;
е) поддържа непрекъсната координация и
взаимодействие със структурите на Минис
терството на вътрешните работи – Главна
дирекция „Охранителна полиция“, Главна
дирекция „Гражданска защита“, дирекция
„Национална система 112“, и с други дър
жавни органи;
ж) осъществява непрекъснато 24-часово
наблюдение върху състоянието на РПМ.“
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Правна, отчуждаване и уп
равление на собствеността“ се заменят с
„Обществени поръчки и правно обслужване“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точки 12 – 16 се отменят.
4. Създават се т. 17 – 32:
„17. организира и координира дейността
по провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки;
18. планира обществените поръчки и из
готвя график за провеждането им през съот
ветната година;
19. подготвя документациите за участие в
процедурите за обществени поръчки в съот
ветствие с предоставените є от съответната
отговорна дирекция необходими технически
данни по предмета на поръчката и специфични
изисквания към кандидатите или участниците;
20. води регистър за провежданите проце
дури за възлагане на обществени поръчки;
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21. отговаря за подготовката и изпращането
на информацията в съответствие с изисква
нията на Закона за обществените поръчки;
22. организира сключването на договорите
за обществени поръчки;
23. организира съхраняването на докумен
тацията по провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки до приключ
ването им и предаването на документацията
в архива на агенцията;
24. разработва и предлага за утвърждаване
от управителния съвет на агенцията:
а) вътрешни правила за организацията за
провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки от агенцията и за кон
трола по изпълнението им;
б) типови документации за възлагане на
обществени поръчки;
25. организира и осъществява дейността по
предоставяне на концесии за републиканските
пътища, за отделни участъци или пътни съо
ръжения при условията и по реда на Закона
за концесиите;
26. организира и осъществява контрол върху
изпълнението на концесионните договори;
27. разглежда, проучва и дава становища
по инициативи за предоставяне на концесия,
заявени от заинтересувано лице съгласно
чл. 20 от Закона за концесиите;
28. организира възлагането при условията
и по реда на Закона за обществените поръчки
и осъществява контрол по изпълнението на
договорите за изготвяне обосновки на кон
цесии, концесионни анализи и проектите на
документи по чл. 22 от Закона за концесиите;
29. организира подготовката на оконча
телен текст на обосновка на концесията, на
концесионната документаци я и провеж да
процедурите за предоставяне на концесии;
30. участва в национални, международни и
европейски проекти и програми в областта на
публично-частното партньорство в областта
на пътната инфраструктура;
31. подпомага управителния съвет при
изпълнението на други дейности, свързани с
предоставянето и изпълнението на концесии,
определени с нормативен акт;
32. подпомага дирекция „Инвестиционно
проектиране и отчуждителни процедури“ за
законосъобразната подготовка на процедурите
по принудително отчуждаване на имоти за
държавни нужди.“
§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Управление на проекти, финан
сирани с кредитни и бюджетни инвестиции“
се заменят с „Управление на проекти, експло
атация и поддържане на обекти, финансирани
с бюджетни и кредитни инвестиции“.
2. Точка 1 се изменя така:
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„1. организира, осъществява, координира и
контролира дейностите по подготовка, възла
гане, управление, наблюдение, отчитане и въ
веждане в експлоатация на пътни инфраструк
турни обекти, включващи извършване на ново
строителство, рехабилитация, реконструкция,
основен ремонт и поддържане, финансирани
със средства от държавни инвестиционни
заеми и с бюджетни средства, като:
а) разработва проектни предложения съ
гласно изискванията на съответния финанси
ращ орган в координация с дирекция „Ин
вестиционно проектиране и отчуждителни
процедури“;
б) осъществява административно и техни
ческо управление на проектите, финансирани
със средства от държавни инвестиционни
заеми и с бюджетни средства;
в) координира взаимодействието между
участниците в строителството и контролира
изпълнението на задълженията им по дого
ворите;
г) изготвя и представя доклади за развитието
на проектите, изпълнявани по програмите, до
управителния съвет и чрез него до органите,
отговорни за наблюдението и контрола по
усвояването на средства от държавни инвес
тиционни заеми и бюджетни средства;
д) осъществява координация с финанси
ращите институции, изготвя предложения за
финансови разчети за финансиране на дей
ности по ново строителство, рехабилитация,
реконструкция, основен ремонт и поддържане;
е) анализира и отчита изпълнението на
проекти за пътни обекти, финансирани със
средства от държавния бюджет и с държавни
инвестиционни заеми;“.
3. Точка 3 се отменя.
4. Точка 6 се отменя.
5. Точка 9 се отменя.
6. Създават се т. 17 – 33:
„17. подпомага дирекция „Обществени по
ръчки и правно обслужване“ при подготовката
на документациите за възлагане на обществени
поръчки и участва в провеждането на проце
дурите за възлагане на обществени поръчки;
18. обобщава и анализира информацията
за състоянието на републиканските пътища,
въз основа на която прави предложения за
коригиране и оптимизиране компонентите на
системата за управление на поддържането;
19. изготвя проекти на разрешения, осъ
ществява контрол за специалното ползване на
пътищата и контролира временното използване
на части от пътното платно;
20. предлага въвеждане на временна орга
низация на движението при извършване на
строително-ремонтни работи, при природни
бедствия и при възникване на опасност за
сигурността на движението;
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21. ръководи, организира и координира
дейностите по поддържане на републиканската
пътна мрежа при възникване на стихийни
бедствия, аварии и катастрофи;
22. прави предложения до управителния
съвет и дава становища за привеждане на
нормативната у редба по експлоатация на
републиканските пътища в съответствие със
законодателството на Европейския съюз;
23. подготвя предложения за решения на
управителния съвет за извършване на съ
гласувания и за издаване на разрешения за
специално ползване на пътищата по Закона
за пътищата;
24. подпомага управителния съвет при осъ
ществяването на контрола и предприемането
на необходимите действия по установяване
и обезопасяване на участъците с концентра
ция на пътнотранспортни произшествия по
републиканските пътища и при осигуряване
изпълнението на предписанията на Държав
но-обществената консултативна комисия по
проблемите на безопасността на движението
по пътищата към Министерския съвет;
25. отговаря за воденето на регистър на
републиканските пътища;
26. организира издаването на разрешител
ните и води регистъра на лицата, извършващи
пътна помощ;
27. подготвя предложения за промени в
списъка на републиканските пътища;
28. организира и съдейства за възлагане на
научно-приложни изследвания и консултации,
свързани с управлението на републиканските
пътища;
29. изготвя становища и заключения до
управителния съвет относно физическото
състояние на пътищата и степента на необ
ходимост за включване в програмите за ново
строителство, рехабилитация, реконструкция,
основен ремонт и поддържане;
30. съгласува документациите по проце
дурите за възлагане на обществени поръчки
и проектите на договори за възлагане на об
ществени поръчки, разработени от областните
пътни управления, както и документацията
по изменение на сключени договори за об
ществени поръчки;
31. предлага план за възлагане на об
ществени поръчки, свързани с дейността на
дирекцията;
32. обобщава и анализира информация
та за състоянието на мостовете и тунелите
на републиканските пътища, въз основа на
които прави предложения за коригиране и
оптимизиране компонентите на системата за
управление на поддържането;
33. предлага на управителния съвет одо
бряване на месечни задания за текущ ремонт
и поддържане в рамките на осигурения го
дишен бюджет.“
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Думите „Инвестиционно проектиране,
технически норми и правила“ се заменят с
„Инвестиционно проектиране и отчуждителни
процедури“.
2. В т. 4 думите „Обществени поръчки и
публично-частно партньорство“ се заменят с
„Обществени поръчки и правно обслужване“.
3. Създават се т. 20 – 22:
„20. организира отчуждителните процедури
за нуждите на инвестиционните проекти на
агенцията;
21. отговаря за законосъобразността на
процедурите по принудително отчуждава
не на имоти за държавни нужди съгласно
правомощията на агенцията, предвидени с
нормативен акт;
22. следи за законосъобразното определя
не на оценките на имотите, предвидени за
отчуждаване.“
§ 8. Член 22 се отменя.
§ 9. В чл. 23, т. 1, буква „б“ думите „Об
ществени поръчки и публично-частно парт
ньорство“ се заменят с „Обществени поръчки
и правно обслужване“.
§ 10. В чл. 24, т. 1, буква „б“ думите „Об
ществени поръчки и публично-частно парт
ньорство“ се заменят с „Обществени поръчки
и правно обслужване“.
§ 11. Член 25 се отменя.
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „разрешителни“ се за
меня с „разрешения за специално ползване
на пътищата“.
2. В ал. 2:
а) точка 6 се изменя така:
„6. изготвя отчети и прогнози за продажби
те на винетни стикери, както и на събраните
такси от специално ползване на пътищата;“
б) в т. 8 след думата „стикери“ се поставя
точка и запетая и текстът до края се заличава.
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Административно-информаци
онно обслужване“ се заменят с „Администра
тивно обслужване и координация“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точки 17 – 24 се отменят.
4. Създават се т. 36 – 48:
„36. отговаря за управлението на имоти
те – държавна собственост;
37. изгражда и отговаря за съхраняването
на база данни за имотите – държавна соб
ственост;
38. изготвя и комплект ува искания за
актуване на имоти – държавна собственост,
предоставени за управление на агенцията,
води на отчет и съхранява актовете и следи
за своевременното им актуализиране;
39. осъществява взаимодействието между
дирекциите от централната администрация и
специализираните звена в агенцията;
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40. организира, координира и контролира
изпълнението на задачи, свързани с подготов
ката на становища и отговори до държавни
органи, физически и юридически лица;
41. координира изготвянето на отговори
от името на управителния съвет на постъ
пили сигнали, заявления и предложения на
граждани;
42. събира, обработва, анализира и обоб
щава информация, свързана с дейността на
агенцията;
43. координира оперативното взаимодейст
вие на структурите на агенцията с Минис
терството на вътрешните работи, Минис
терството на отбраната, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
държавната администрация и местните органи
на самоуправление за осигуряване движението
по пътищата при стихийни бедствия, крупни
промишлени аварии и при положение на война;
44. следи за произтичащите задължения за
агенцията от нормативни актове, свързани с
отбранително-мобилизационната подготовка
на страната, и организира изпълнението им;
45. поддържа и актуализира военновре
менните планове за работа на агенцията и
областните пътни управления във военно
време, поддържа и актуализира плана за
бедствия и аварии;
46. осъществява методическо ръководство
и контрол на дейност та на служителите,
осъществяващи пропускателни я реж им в
агенцията;
47. координира структурите на агенцията
при кризи, бедствия и във военно време;
48. координира и подпомага Ситуационния
център в дирекция „Международна дейност
и информация“ при изпълнение на задълже
нията му, свързани с прогнозиране, анализ,
ограничаване и преодоляване на възникнала
кризисна обстановка.“
§ 14. В чл. 30, ал. 2, т. 14 думите „Правна,
отчуждаване и управление на собствеността“
се заменят с „Административно обслужване
и координация“.
§ 15. В чл. 31, ал. 3 думите „Експлоатация и
поддържане на републиканската пътна мрежа“
се заменят с „Управление на проекти, експло
атация и поддържане на обекти, финансирани
с бюджетни и кредитни инвестиции“.
§ 16. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Управителният съвет се подпо
мага от секретар и секретариат.
(2) Секретарят на управителния съвет ор
ганизира подготовката за вземане на решения
от управителния съвет, следи и докладва на
управителния съвет за изпълнението на взетите
и приведените в изпълнение негови решения.
(3) Секретарят на управителния съвет осъ
ществява и функции в съответствие с одобре
ните по чл. 21в, ал. 4 от Закона за пътищата
Правила за работата на управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“.
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(4) Секретариатът подпомага управител
ния съвет при формулирането и изготвянето
на конкретни решения за изпълнението на
функциите му, както и при взаимодействието
с администрацията на агенцията, с други ин
ституции и организации. Управителният съвет
определя функциите, задачите и дейността на
служителите в секретариата.“
§ 17. В приложението към чл. 4, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „1678“ се
заменя с „1534“.
2. На ред „Централна администрация“
числото „341“ се заменя с „321“.
3. На ред „Централен институт на пътните
технологии, национални и европейски норми
и стандарти“ числото „75“ се заменя с „60“.
4. На ред „Областни пътни управления“
числото „1262“ се заменя с „1153“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. В 7-дневен срок от влизането в сила
на постановлението управителният съвет на
агенцията предлага на министъра на реги
оналното развитие и благоустройството за
утвърждаване числеността на персонала на
дирекциите в централната администрация.
§ 19. В Устройствения правилник на Ми
нистерството на регионалното развитие и бла
гоустройството, приет с Постановление № 271
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1 числото „14“ се заменя с „15“;
б) в ал. 2 числото „632“ се заменя с „642“.
2. В чл. 26:
а) в т. 11 думите „Инвестиционна дейност“
се заменят с „Инвестиционни дейности“;
б) създава се т. 12:
„12. дирекция „Пътни проекти“.“
3. В чл. 37 думите „Инвестиционна дейност“
се заменят с „Инвестиционни дейности“.
4. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. Дирекция „Пътни проекти“:
1. участва в подготовката на тръжни до
кументи и формуляри за кандидатстване по
„Техническа помощ“ на Оперативна програма
„Транспорт“;
2. кандидатства за безвъзмездно финанси
ране по „Техническа помощ“ на Оперативна
програма „Транспорт“ и изпълнява одобре
ните проекти;
3. провежда тръжни процедури, свързани
с дейности по „Техническа помощ“ на Опе
ративна програма „Транспорт“;
4. предлага план за възлагане на обществени
поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
5. контролира изпълнението на финансо
вите разчети при реализацията на догово
рите, финансирани по „Техническа помощ“
на Оперативна програма „Транспорт“, като
бенефициент;
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6. контролира и координира финансовите
разчети за всички дейности по Оперативна
програма „Транспорт“, изпълнявани от Аген
ция „Пътна инфраструктура“, в частта им
„национално съфинансиране“;
7. следи за своевременното изпълнение на
детайлните графици за подготовка и изпъл
нение на проекти по Оперативна програма
„Транспорт“, както и за реализацията на
инвестиционни проекти от Агенция „Пътна
инфраструктура“ като бенефициент по Опе
ративна програма „Транспорт“, включително
по техническа помощ за подготовка на апли
кационни форми за кандидатстване;
8. изготвя становища, предложения и пози
ции до министъра на регионалното развитие и
благоустройството във връзка с подготовката
и осъществяването на диалога с Европейската
комисия и с всички органи и институции,
участващи в процеса на подготовката и упра
влението на пътни проекти, съфинансирани
по приоритетна ос 2 на Оперативна програма
„Транспорт“;
9. изготвя доклади до министъра на ре
гионалното развитие и благоустройството за
напредъка на проектите по приоритетна ос 2
на Оперативна програма „Транспорт“, изпъл
нявани от Агенция „Пътна инфраструктура“;
10. подпомага планирането и изпълнени
ето на мерките за публичност на отделните
пътни проекти;
11. подпомага процеса на координация
и сътрудничество с управляващия орган на
Оперативна програма „Транспорт“ и Агенция
„Пътна инфраструктура“ при изпълнение на
дейностите, финансирани по приоритетна ос
2 на Оперативна програма „Транспорт“, при:
а) подготовката и избора на проекти за
финансиране;
б) възлагането на обществени поръчки;
в) управлението, изпълнението и контрола
на проектите за финансиране.“
5. В приложението към чл. 13, ал. 3:
а) в наименованието числото „632“ се за
меня с „642“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „480“ се заменя с „490“;
в) след ред „дирекция „Инвестиционни дей
ности“ 25“ се създава ред „дирекция „Пътни
проекти“ 10“.
§ 20. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 271 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Устройствен пра
вилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (ДВ, бр. 94 от
2009 г.) на ред „2. Агенция „Пътна инфра
структура“ числото „1678“ се заменя с „1534“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да пре
достави от централния бюджет допълнителни
бюджетни кредити в размер 2 000 000 лв. по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2010 г. за дължими плащания на
закритата Изпълнителна агенция по хидроме
лиорации към „Напоителни системи“ – ЕАД.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите и/или от икономии по централния
бюджет за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на земеделието и хра
ните да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1
промени по съответните бюджети за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на ми
нистъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 23 де
кември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Предоставя допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието и
храните в размер 2 000 000 лв. за осигуряване
изпълнението на мерките по програмите за
надзор и ликвидиране на болестите по живот
ните за 2010 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на намаляване на трансфера от
републиканския бюджет за Държавен фонд
„Земеделие“.
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Чл. 3. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на земеделието и хра
ните да извърши налагащите се промени по
извънбюджетната сметка на Държавен фонд
„Земеделие“ и по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните
и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 23 де
кември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10999

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити и трансфери от републиканския
бюджет за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити и трансфери за изплащане на задъл
жения за данък върху недвижимите имоти,
такса за битови отпадъци и лихвата върху тях
в размер до 7 895 067 лв., в т. ч.:
1. по бюджета на Министерския съвет – до
1 034 481 лв.;
2. по бюджета на Министерството на вът
решните работи – до 2 794 807 лв.;
3. по бюджета на Министерството на отбра
ната – до 1 019 226 лв.;
4. по бюджета на Министерството на пра
восъдието – до 752 411 лв.;
5. по бюджета на Министерството на здра
веопазването – до 212 600 лв.;
6. по бюджета на Министерството на физи
ческото възпитание и спорта – до 962 352 лв.;
7. по бюджета на Министерството на кул
турата – до 22 452 лв.;
8. по бюджета на Министерството на иконо
миката, енергетиката и туризма – до 58 885 лв.;
9. по бюджета на Националната служба за
охрана – до 344 068 лв.;
10. трансфер за бюджета на Българската
национална телевизия – до 693 785 лв.
(2) Средствата по ал. 1 са за сметка на
преструктуриране и на икономии на разходите
по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по пред
ложение на съответните първостепенни раз
поредители с бюджетни кредити да извърши
налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени по
съответните бюджети за 2010 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

Чл. 3. Неусвоените целеви средства по чл. 1,
ал. 1 подлежат на възстановяване в централния
бюджет в срок до 30 декември 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на ми
нистъра на вътрешните работи, на министъра
на отбраната, на министъра на правосъдието,
на министъра на здравеопазването, на минис
търа на физическото възпитание и спорта,
на министъра на културата, на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, на
главния секретар на Министерския съвет, на
началника на Националната служба за охрана
и на генералния директор на Българската на
ционална телевизия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 23 де
кември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11000

РЕШЕНИЕ № 885
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение на Решение № 117 на Министер
ския 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 (ДВ, бр. 20 от 2003 г.), изменено и
допълнено с Решение № 855 на Министерския
съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), Реше
ние № 974 на Министерския съвет от 2004 г.
(ДВ, бр. 111 от 2004 г.), Решение № 424 на
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 73 от
2008 г.) и Решение № 576 на Министерския
съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 72 от 2009 г.)
На основание чл. 11, ал. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В приложението към т. 1 се правят след
ните изменения:
1. Поредни номера 56, 187, 536, 898, 940,
1171, 1262, 1268, 1284, 1314, 1329, 1330 и 1434
се заличават.
2. В пореден номер 1319 – „НИТИ“ – ЕАД,
числото „345 196“ се заменя с „552 314“, а
числото „50,000“ се заменя с „80,000“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10819
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РЕШЕНИЕ № 888
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 4 Кубрат“, разположена на
територията на областите Русе, Разград и
Силистра, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 1
и чл. 44, ал. 3 от Закона за подземните бо
гатства във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 16 и § 1,
т. 24а от Закона за енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ в площта „Блок 4 Кубрат“, раз
положена на територията на областите Русе,
Разград и Силистра, с размер 2457 кв. км, с
координатни точки от 1 до 4 съгласно при
ложението.
2. Предоставянето на разрешението по т. 1
ще се извърши чрез конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсе
не и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнарод
ването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 130-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 144-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Конкурсът е неприсъствен.
8. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 15 000 лв. Конкурсните книжа се
закупуват в стая № 813 в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
адрес: ул. Триадица 8, София, в определения
по т. 4 срок.
9. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
10. Предложенията на кандидатите по кон
курса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда и обучение, бонуси и притежа
ваните управленски и финансови възможности,
както е предвидено в конкурсните книжа.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

11. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 20 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на ико
номиката, енергетиката и туризма, посочена
в конкурсните книжа.
12. Депозитът на кандидат, недопуснат
до участие в конкурса, се връща в 14-дневен
срок от датата на известието до него за не
допускането му.
13. Депозитът на участника, спечелил кон
курса, се връща след подписване на договора,
а на останалите участници – в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет за издаване
на разрешение за търсене и проучване.
14. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурс
ните условия се подават в сградата на Ми
нистерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: ул. Триадица 8, София,
на български език съгласно изискванията на
чл. 46 от Закона за подземните богатства.
15. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
16. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
17. Към извършване на геологопроучвател
ните дейности да се пристъпи след оценка за
съвместимост на годишните работни проекти
за търсене и проучване от съответния ком
петентен орган.
18. Упълномощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
18.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
в „Държавен вестник“ и на електронната
страница на Министерския съвет.
18.2. Да организира и проведе конкурса.
19. Решението може да се обжалва в 14-дне
вен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите
Координатна система WGS 84
Коор
динатна
точка

Географска
дължина

Географска
ширина

1

26.0000

43.8827

Държавна граница
2

27.0000

44.1326

3

27.0000

43.7653

4
10846

26.0000

43.7653
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РЕШЕНИЕ № 889
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богат
ства, в площта „Блок 5 Бяла“, разположена
на територията на областите Русе, Търгови
ще и Велико Търново, и за уведомление за
предоставяне на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 1
и чл. 44, ал. 3 от Закона за подземните бо
гатства във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 16 и § 1,
т. 24а от Закона за енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площта „Блок 5 Бяла“,
разположена на територията на областите
Русе, Търговище и Велико Търново, с размер
2042 кв. км, с координатни точки от 1 до 4
съгласно приложението.
2. Предоставянето на разрешението по т. 1
ще се извърши чрез конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсе
не и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнарод
ването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 130-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 144-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Конкурсът е неприсъствен.
8. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 15 000 лв. Конкурсните книжа се
закупуват в стая № 813 в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
адрес: ул. Триадица 8, София, в определения
по т. 4 срок.
9. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
10. Предложенията на кандидатите по кон
курса се оценяват въз основа на предлаганите
работни програми, средства за опазване на
околната среда и обучение, бонуси и притежа
ваните управленски и финансови възможности,
както е предвидено в конкурсните книжа.
11. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 20 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на ико
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номиката, енергетиката и туризма, посочена
в конкурсните книжа.
12. Депозитът на кандидат, недопуснат
до участие в конкурса, се връща в 14-дневен
срок от датата на известието до него за не
допускането му.
13. Депозитът на участника, спечелил кон
курса, се връща след подписване на договора,
а на останалите участници – в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет за издаване
на разрешение за търсене и проучване.
14. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурс
ните условия се подават в сградата на Ми
нистерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: ул. Триадица 8, София,
на български език съгласно изискванията на
чл. 46 от Закона за подземните богатства.
15. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
16. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
17. Към извършване на геологопроучвател
ните дейности да се пристъпи след оценка за
съвместимост на годишните работни проекти
за търсене и проучване от съответния ком
петентен орган.
18. Упълномощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
18.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
в „Държавен вестник“ и на електронната
страница на Министерския съвет.
18.2. Да организира и проведе конкурса.
19. Решението може да се обжалва в 14-дне
вен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите
Координатна система WGS 84
Коор
динатна
точка

Географска
дължина

Географска
ширина

1

25.4671

43.6372

Държавна граница
2

26.0000

43.8827

3

26.0000

43.2964

4
10847

25.4759

43.2918
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 4
от 21 декември 2010 г.

за изискванията към възнагражденията в
банките
Предмет
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
принципите и изискванията към политиките
и практиките за възнагражденията в банките,
лицензирани от Българска народна банка, и в
банките от трети държави, извършващи дейност
чрез клон в Република България.
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат
и спрямо дружества, попадащи в надзора на
консолидирана основа.
Обхват
Чл. 2. Банките приемат и прилагат поли
тики, които обхващат всички форми на въз
награждения, като заплати и други финансови
и материални стимули, включително облаги,
свързани с пенсиониране, за следните катего
рии персонал:
1. висшия ръководен персонал;
2. служители, чиято дейност е свързана с
поемане на рискове;
3. служители, изпълняващи контролни фун
кции; и
4. всички служители, чиито възнаграждения
са съразмерни с възнагражденията на служители
по т. 1 и 2 и чиито дейности оказват съществено
влияние върху рисковия профил на банката.
Политика за възнагражденията
Чл. 3. (1) Всяка банка прилага политика за
възнагражденията, която:
1. насърчава надеждното и ефективното уп
равление на риска и не стимулира поемането
на риск, надвишаващ приемливото за банката
ниво;
2. отговаря на бизнес стратегията, цели
те, ценностите и дългосрочните интереси на
банката;
3. предвижда мерки за избягване конфликт
на интереси.
(2) В политиките си за възнагражденията
банките определят подходящо съотношение
между постоянните и променливите възнаграж
дения в зависимост от категориите персонал.
(3) Постоянното възнаграждение заема дос
татъчно висок дял от общото възнаграждение,
за да осигури прилагането на гъвкава политика
за променливото възнаграждение, включително
възможност за неизплащането му.
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Общи изисквания към променливите възна
граждения
Чл. 4. (1) Общият размер на променли
вите възнаграждения в банката не трябва да
ограничава поддържането и подобряването на
капиталовата база.
(2) Променливото възнаграждение не се
изплаща чрез използване на инструменти или
методи, които улесняват заобикалянето на
изискванията по тази наредба.
(3) Гарантирано променливо възнагражде
ние може да се предоставя по изключение и
единствено на новопостъпили служители само
за първата година след назначаването им.
(4) Обезщетения, свързани с предсрочно
прекратяване на договор, трябва да отразяват
постигнатите с течение на времето резултати
на съответните лица и да са определени така,
че да не възнаграждават неуспех.
(5) Лицата по чл. 2 не трябва да използват
лични стратегии за хеджиране или застрахов
ки, които целят неутрализиране на ефекта от
механизмите за отчитане на риска, заложени
във възнагражденията им.
Периодичен преглед и контрол
Чл. 5. (1) Надзорният съвет или съветът на
директорите на банката приема и отговаря за
прилагането и периодичното преглеждане на
политиката за възнагражденията.
(2) Прилагането на политиките и процедурите
за възнагражденията е обект на периодичен и
независим вътрешен преглед най-малко веднъж
годишно от или с участието на звеното за
вътрешен одит.
Комитет за възнагражденията
Чл. 6. (1) Банка създава комитет за възна
гражденията в зависимост от естеството, голе
мината, сложността на дейността и вътрешната
си организация. Банка с едностепенна система
на управление задължително създава комитет
за възнагражденията.
(2) Комитетът за възнагражденията се съставя
по начин, който да осигурява възможност за
вземане на компетентни и независими решения
по отношение на политиките и практиките за
възнагражденията, както и по създадените чрез
тях стимули за управление на риска, капитала
и ликвидността.
(3) Председател и членове на комитета за
възнагражденията могат да бъдат само членове
на надзорния съвет или лица, които не са из
пълнителни членове на съвета на директорите.
(4) Комитетът за възнагражденията изгот
вя и предлага решения за възнагражденията,
като отчита влиянието върху риска и неговото
управление в банката, дългосрочните интереси
на акционерите, инвеститорите и другите за
интересовани лица.
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(5) Надзорният съвет или съветът на дирек
торите на банката обсъжда и приема решенията
по ал. 4.
Изисквания за възнагражденията на лицата,
изпълняващи контролни функции и/или фун
кции по управление на риска
Чл. 7. (1) Служителите, изпълняващи кон
тролни функции:
1. разполагат с подходящи правомощия и са
независими от структурните звена, върху които
упражняват контрол;
2. получават възнагражденията си съобразно
степента на постигане на целите, свързани с
тези функции, независимо от резултатите на
контролираните структурни звена.
(2) Възнагражденията на ръководните лица
в областта на управлението на риска и на спаз
ването на правилата се наблюдават пряко от
комитета за възнагражденията, а когато такъв
не е съставен – от надзорния съвет.
Обвързване на променливото възнаграждение с
резултатите от дейността и отчитане на риска
Чл. 8. (1) Променливото възнаграждение
се обвързва с резултатите от дейността чрез
комбинация от оценките за работата на слу
жителя, на съответното структурно звено и на
банката като цяло.
(2) Оценката за работата на служителя се
основава на финансови и нефинансови критерии.
(3) Оценките по ал. 1 обхващат период от
няколко години, така че оценъчният процес
да се основава на дългосрочното изпълнение
на дейността и изплащането на променливите
възнаграждения да е разпределено за период,
отчитащ икономическия цикъл и поетите от
банката рискове.
(4) Оценката на резултатите от дейността,
използвана при формирането на променливите
възнаграждения и тяхното разпределение, трябва
да взема предвид всички поети и потенциални
рискове, цената на капитала и необходимата
ликвидност.
Ограничения върху променливите възна
граждения
Чл. 9. (1) Предоставянето на променливото
възнаграждение, включително отложената му
част, се извършва в зависимост от:
1. финансовото състояние на банката; и
2. резултатите от дейността на банката, на
структурното звено и на приноса на съответния
служител.
(2) Ако е налице отрицателен или незадо
волителен финансов резултат, променливите
възнаграждения се ограничават чрез намаляване
на разсрочените възнаграждения или възстано
вяване на вече изплатени или придобити такива.
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Структура на променливото възнаграждение
Чл. 10. (1) Най-малко 50 % от променливото
възнаграждение представлява съвкупност от
следните елементи:
1. акции, други инструменти, свързани с ак
ции, а ако банката не е публично дружество – и
равностойни непарични инструменти;
2. инструменти по чл. 3а от Наредба № 8
от 2006 г. на БНБ, които отразяват по подхо
дящ начин кредитното качество на банката в
условията на действащо предприятие.
(2) За инструментите по ал. 1 се прилага
подходящ период на задържане за постигане на
съответствие между стимулите и дългосрочните
интереси на банката, включително когато тези
инструменти превишават 50% от променливото
възнаграждение.
Разсрочване на променливото възнаграждение
Чл. 11. (1) Изплащането на най-малко 40 %
от променливото възнаграждение се разсрочва
за период с минимална продължителност от три
до пет години в зависимост от икономическия
цикъл, естеството на дейността на банката и
произтичащите от нея рискове, както и от
длъжността на съответния служител.
(2) За лицата по чл. 10 от Закона за кредит
ните институции (ЗКИ) и за служителите, които
получават съразмерни на техните възнагражде
ния, съотношението по ал. 1 е най-малко 60 %.
(3) Предоставянето на разсрочено промен
ливо възнаграждение се извършва пропорци
онално или чрез постепенно нарастване през
периода на разсрочване.
Облаги, свързани с пенсиониране
Чл. 12. (1) Когато банка предвижда облаги,
свързани с пенсиониране, нейната пенсионна
политика съответства на бизнес стратегията,
целите, ценностите и дългосрочните є интереси.
(2) При пенсиониране облагите по ал. 1 се
предоставят под формата на определените в
чл. 10 инструменти и подлежат на петгодишен
период на задържане.
(3) В случай на прекратяване на правоот
ношението преди изпълнение на условията за
пенсиониране предоставянето на инструментите
по ал. 2 се отлага от банката за срок пет години.
Изисквания към банки, получили държавна
помощ
Чл. 13. Банка, която е получила държавна
помощ, спазва следните изисквания:
1. ограничава размера на променливите въз
награждения като процент от нетните приходи,
когато се затруднява поддържането на адекватна
капиталова база и изпълнението на условията
за своевременно изпълнение на ангажиментите,
свързани с държавната помощ;
2. преструктурира променливите възна
граждения по начин, който е в съответствие с
плановете за дългосрочен растеж и надеждно
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управление на рисковете, а когато е подходя
що, определя лимити за възнагражденията на
лицата по чл. 10 ЗКИ;
3. изплаща на лицата по чл. 10 ЗКИ про
менливо възнаграждение единствено ако то е
добре обосновано.
Оповестяване
Чл. 14. Оповестяването на политиките и
практиките за възнагражденията се извършва по
реда на част пета „Изисквания за оповестяване“
от Наредба № 8 от 2006 г. на БНБ за капита
ловата адекватност на кредитните институции.
Отчетност и контрол
Чл. 15. (1) Банките докладват пред Бъл
гарската народна банка броя на лицата, които
получават годишни възнаграждения над размера,
установен в чл. 1, параграф 3, буква „б“, т. 5 от
Директива 2010/76/ЕС, техните функционални
дейности, основните елементи на общото възна
граждение, включително дългосрочните облаги
и пенсионните вноски, заедно с годишните
надзорни отчети.
(2) Българската народна банка предоставя
информацията по ал. 1 на Комитета на евро
пейските банкови надзорни органи.
(3) Българската народна банка извършва
проверки за спазване на разпоредбите в тази
наредба.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Висш ръководен персонал“ са админис
траторите по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на ЗКИ с изклю
чение на:
а) членовете на надзорния съвет;
б) членовете на съвета на директорите, които
не са изпълнителни членове.
2. „Облаги, свързани с пенсиониране“ са
възнаграждения, предоставяни по преценка от
банката на служител като част от променли
вото му възнаграждение, които не включват
получаваните от служителите права, съобразно
условията на пенсионната схема, определени в
политиката на банката.
3. „Период на задържане“ e период, през
който инструментите по чл. 10, ал. 1, получени
като променливо възнаграждение, не могат да
бъдат продадени.
4. „Намаляване на разсрочени възнагражде
ния“ (malus arrangements) са договорни условия,
които позволяват на банката след отчитане на
поетите рискове да не предостави на служи
тел част или цялото разсрочено променливо
възнаграждение.
5. „Възстановяване на изплатени или придо
бити възнаграждения“ (clawback arrangements)
са договорни условия, според които служителят
е задължен при определени обстоятелства да
върне получени възнаграждения обратно на
банката или да се откаже от придобити права.
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6. „Променливо възнаграждение“ е елемент
на общото възнаграждение под формата на
премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиони
ране и други материални стимули, които се
дават въз основа на критерии за оценка на
изпълнението на дейността.
§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите на
Директива 2010/76/ЕС на Европейския парла
мент и на Съвета за изменение на директиви
2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на
капиталовите изисквания за търговските порт
фейли и за пресекюритизация и на надзорния
преглед на политиките за възнагражденията.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Разпоредбите на тази наредба се прила
гат и по отношение на дължими възнагражде
ния въз основа на договори, сключени преди
1 януари 2011 г. и определени или платени след
тази дата, както и за определените, но все още
неизплатени възнаграждения за извършени
дейности през 2010 г.
§ 4. В срок до 31 март 2011 г. банките при
веждат договорите с лицата по чл. 2 и вътреш
ните си правила в съответствие с тази наредба.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна
банка и чл. 73б във връзка с § 13 от преход
ните и заключителните разпоредби на Закона
за кредитните институции, приета е с Решение
№ 118 от 21.12.2010 г. на Управителния съвет
на БНБ и влиза в сила от 1 януари 2011 г.
§ 6. Подуправителят на БНБ, ръководещ
управление „Банков надзор“, издава указания
по прилагането на тази наредба.
Управител: Ив. Искров
10909

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност
на кредитните институции (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм., бр. 62 от 2007 г., бр. 38 от
2008 г., бр. 21 от 2009 г., бр. 20 и 85 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 след думите „се състоят“ се добавя
„от“, а думата „ипотеки“ се заменя с „ипотека“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. заеми, обезпечени с ипотека върху не
движим имот с търговско предназначение, до
по-малката стойност от размера на залога и
60 % от стойността на имота;
7. дялове с първостепенен ранг, издадени
от дружество със специална цел – секюрити
зация, регистрирано по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, при
условие че най-малко 90 % от активите на това
дружество се състоят от вземания, обезпечени
с ипотека върху недвижим имот с търговско
предназначение и до най-малката стойност от:
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а) номиналния размер на дяловете;
б) размера на залога;
в) 60 % от стойността на заложеното иму
щество.“
2. В ал. 3:
а) изречение първо думите „ал. 1, т. 5“ се
заменят с „ал. 2, т. 5“, а цифрата „20“ се за
меня с „10“;
б) изречение второ думите „ал. 1, т. 5“ се
заменят с „ал. 2, т. 5 и 7“;
в) накрая се добавя изречение трето: „Взе
манията на притежателите на облигациите с
покритие са с предимство пред всички други
вземания по обезпечението.“
§ 2. В чл. 72 думите „ал. 1 – 4“ се заменят
с „ал. 1 – 5 и ал. 9“.
§ 3. В чл. 75, ал. 1, т. 3 цифрата „12,5“ се
заменя с „11,25“.
§ 4. В чл. 228, ал. 1 думите „ал. 1 – 3“ се
заменят с „ал. 2 – 4“.
§ 5. В чл. 323, ал. 1 думите „т. 2“ се заличават.
§ 6. В чл. 324, ал. 3 думите „качествените
критерии по чл. 326“ се заменят с „изискванията
за настоящия раздел“.
§ 7. В чл. 335 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 16:
„16. политиката и практиката за възнаграж
денията за категориите персонал по чл. 2 от
Наредба № 4 на БНБ от 2010 г. за изискванията
към възнагражденията в банките.“
2. Създават се ал. 11, 12 и 13:
„(11) Банките спазват изискванията на ал. 1,
т. 16 по начин, съответстващ на размера, вът
решната организация, естеството, обхвата и
сложността на дейността им.
(12) Банките оповестяват публично количест
вена информация по ал. 1, т. 16 и по отношение
на лицата по чл. 10 ЗКИ.
(13) Въз основа на оповестената по т. 6 от
Списък № 15 на приложение № 11 „Оповестя
ване“ информация БНБ анализира тенденциите
и практиките за възнагражденията в банковата
система, като предоставя резултатите от този
преглед на Комитета на европейските банкови
надзорни органи.“
§ 8. В чл. 338 се създава ал. 13:
„(13) По чл. 335, ал. 1, т. 16 банката оповес
тява информацията, посочена в Списък № 15
на приложение № 11 „Оповестяване“.“
§ 9. В § 5б от допълнителните разпоредби
накрая се добавя:
„Директива 2010/76/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за
изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО по отношение на капиталовите изисквания
за търговските портфейли и за пресекюрити
зация и на надзорния преглед на политиките
за възнагражденията.“
§ 10. В приложение № 11 „Оповестяване“
се създава Списък № 15:
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„Списък № 15 „Политика и практика за въз
награжденията“
1. Информация относно процеса на вземане
на решения, използван при определяне на по
литиката за възнагражденията, включително,
ако е приложимо, информация за състава и
отговорностите на комитета за възнагражде
нията, външния консултант и другите заинте
ресовани лица;
2. Информация относно връзката между
възнаграждението и резултатите от дейността;
3. Основни структурни характеристики на
системата за възнагражденията, включително
информация относно използваните критерии
за оценката на резултатите от дейността и от
читането на риска, политиката на разсрочване
и критериите за предоставяне на възнаграж
денията;
4. Информация относно критериите, на базата
на които се определя правото за придобиване
на акции, опции и променливи възнаграждения;
5. Основни параметри и обосновка на схе
мите за променливо възнаграждение и други
материални стимули;
6. Обобщена количествена информация от
носно възнагражденията, включваща разбивка
по видове дейности;
7. Обобщена количествена информация
относно възнагражденията на лицата по чл. 2,
т. 1, 2 и 4 от Наредба № 4 на БНБ от 2010 г. за
изискванията към възнагражденията в банките,
като се посочва:
а) размер на годишните възнаграждения,
разделени на постоянни и променливи възна
граждения, и брой на получателите им;
б) размер и вид на променливите възнаграж
дения, разделени на парични средства, акции,
свързани с акции инструменти и др.;
в) размер на разсрочените възнаграждения,
разделени на вече получени/придобити и такива,
които предстои да бъдат получени/придобити;
г) размер на частта от определените го
дишни разсрочени възнаграждения, получена/
придобита след отчитане на риска;
д) размер на плащанията при наемане и
прекратяване на договори, извършени през
отчетната година, и брой на получателите на
такива плащания; и
е) размер на плащанията при прекратяване
на договори, определени за отчетната година,
брой на получателите и най-високият индиви
дуален размер.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. (1) Кредитните институции, получили
одобрение за използване на вътрешнорейтин
гови подходи за кредитен риск, трябва до края
на 2011 г. да поддържат капитал в размер,
който винаги е по-голям или равен на 80 %
от минималния размер на капиталовата база,
определен съгласно чл. 8 на Наредба № 38 от
2004 г. за капиталовата адекватност на банките.

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

(2) За целите на ал. 1 кредитните институции
коригират стойността на капиталовата база
по тази наредба, като отчитат произтичащите
от третирането на очакваните и неочакваните
загуби различия спрямо капиталовата база по
Наредба № 38 за капиталовата адекватност на
банките.
(3) Кредитните институции, получили одобре
ние за използване на усъвършенствани подходи
за изчисляване на капиталовите изисквания за
операционен риск, трябва до края на 2011 г. да
поддържат капиталова база в размер, който ви
наги е по-голям или равен на размерите по ал. 1.
(4) Банка, получила разрешение за използ
ване на вътрешнорейтингов подход по чл. 57,
ал. 1 и 5 или за използване на усъвършенст
вани подходи за измерване по чл. 318, ал. 7,
може да изчислява праговете на капиталовите
изисквания, както следва:
1. по ал. 1 – 80 % от капиталовите изис
квания съгласно стандартизирания подход за
кредитен риск;
2. по ал. 3 – 80 % от капиталовите изисквания
съгласно подхода на базисния индикатор или
стандартизирания подход за операционен риск.
§ 12. До 31 декември 2012 г. претеглената
по експозициите стойност на параметъра LGD
за всички експозиции на дребно, обезпечени с
жилищни имоти, без използване на гаранция
от централно правителство, не може да бъде
по-ниска от 10 %.
§ 13. До 31 декември 2013 г. 10 %-ният лимит
по чл. 41, ал. 3 във връзка с чл. 41, ал. 2, т. 5
не се прилага, при условие че:
1. секюритизираните експозиции в недви
жими имоти са инициирани от член на същата
консолидирана група, към която принадлежи
емитентът на облигации с покритие или дру
жество, свързано със същия централен орган,
с който е свързан и емитентът на облигации с
покритие (това участие или връзка с обща група
се определя към момента, в който дяловете с
първостепенен ранг се превръщат в обезпечение
за облигациите с покритие); и
2. член на същата консолидирана група, към
която принадлежи емитентът на облигации с
покритие или дружество, свързано със същия
централен орган, с който е свързан и емитентът
на облигации с покритие, запазва целия транш
„първа загуба“, осигуряващ защита за дяловете
с първостепенен ранг.
§ 14. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна
банка и чл. 40, 49, 50 и 70 във връзка с § 13
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за кредитните институции, приета е
с Решение №. 119 от 21 декември 2010 г. на
Управителния съвет на БНБ и влиза в сила от
1 януари 2011 г.
Управител: Ив. Искров
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Наредба за изменение на Наредба № 12 от
2007 г. за надзор на консолидирана основа
(ДВ, бр. 107 от 2007 г.)
§ 1. Раздел V „Разрешение за ползване на
консолидирана основа на вътрешен модел или
подход“ се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна
банка и чл. 89 във връзка с § 13 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
кредитните институции, приета е с Решение
№ 120 от 21 декември 2010 г. на Управителния
съвет на БНБ и влиза в сила от 31 декември
2010 г.
Управител: Ив. Искров
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 16 от 2009 г. за лицензиране на
платежните институции и операторите на
платежни системи (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 след думата „деклара
ция“ се добавя „от акционерите/съдружниците“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. данни за квалификацията и професио
налния опит, включително:
а) данни за завършено образование, придо
бита квалификация и упражнявана към момента
професия или занятие;
б) описание на професионалната дейност на
лицето през последните 5 години;“
б) създават се т. 4 и 5:
„4. декларация за това, дали:
а) лице, върху което е упражнявало контрол,
е обявено за неплатежоспособно, съответно
несъстоятелно или в принудителна ликвидация
през последните 5 години;
б) дружество, върху което е упражнявало
контрол, или дружество, в което е било член на
управителен или контролен орган или прокурист:
аа) е било санкционирано с административно
наказание и/или принудителни административ
ни мерки за нарушения на нормативните актове
в областта на финансовия сектор;
бб) е получавало отказ за издаването на ли
ценз или вписването в регистър, воден от БНБ,
Комисията за финансов надзор или аналогични
органи от други държави, отказ за членство
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в търговска или професионална организация,
съответно издаденият му лиценз е бил отнеман
или извършеното вписване е било заличено;
в) лицето е било санкционирано за наруше
ния на данъчното законодателство;
г) лицето е било освобождавано от длъжност
като член на управителен или контролен орган
на предприятия от банковия и/или финансовия
сектор по смисъла на Наредба № 20 от 2009 г.
на БНБ за издаване на одобрения по чл. 11,
ал. 3 от Закона за кредитните институции,
чиято дейност подлежи на лицензионен/ре
гистрационен режим, в резултат на приложена
принудителна административна мярка;
5. декларация за:
а) финансовото му състояние, притежавано
то имущество, вида и размера на доходите му
за последните 3 години и техните източници;
б) вида и размера на поетите от него задъл
жения, учредени залози и ипотеки в полза на
трети лица, издадени гаранции и други подобни
задължения.“
2. В ал. 2:
а) точка 7 се изменя така:
„7. данни за квалификацията и професионал
ния опит по ал. 1, т. 2 за лицата, управляващи
и представляващи юридическото лице;“
б) създават се т. 8 – 10:
„8. заверен препис от решението на компе
тентния орган съгласно закона, устава или учре
дителния договор за придобиването на акции
(дялове) в капитала на дружеството заявител;
9. списък с акционерите (съдружниците) на
юридическото лице до действителен собстве
ник; структура и разпределение на капитала
му между акционери (съдружници);
10. декларации от управляващите и пред
ставляващите юридическото лице за обстоя
телствата по ал. 1, т. 4 и 5.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Лицата, подали заявление за издаване
на лиценз за платежна институция, по което
Българската народна банка не се е произнесла
към датата на влизане на тази наредба в сила,
представят данните и документите по § 1 и § 2
в едномесечен срок от тази дата.
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 10, ал. 2 във връзка с § 10 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
платежните услуги и платежните системи и
е приета с Решение № 122 от 21.12.2010 г. на
Управителния съвет на Българската народна
банка.
Управител: Ив. Искров
10912

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност
и ликвидността на инвестиционните посред
ници (обн., ДВ, бр. 97 от 2006 г.; попр., бр. 4
от 2007 г.; изм., бр. 68 от 2008 г. и бр. 28 от
2009 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3, т. 3 накрая се добавя
„с изключение на задължението по чл. 144,
ал. 1, т. 1.“
§ 2. В чл. 6, ал. 2 се правят следните
промени:
1. В текста преди т. 1 думите „елементи
те по т. 1 – 9“ се заменят с „елементите по
т. 1 – 11“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. записаният и внесен от акционерите
или притежателите на дялове капитал, който
покрива напълно загубите, свързани с оби
чайната дейност, и при несъстоятелност или
ликвидация се изплаща, след като бъдат удо
влетворени изцяло всички останали вземания;“
3. Създава се нова т. 9:
„9. печалбата от предходната година на
инвестиционния посредник, съгласно послед
ния годишен финансов отчет, може да бъде
включена в първичния капитал до вземане
на решението на общото събрание на акцио
нерите или на други притежатели на дялове,
ако отчетът е заверен от регистриран одитор,
намалена с всички предвидими разходи или
дивиденти;“.
4. Досегашната т. 9 става т. 10
5. Създава се т. 11:
„11. инструменти, които отговарят на ус
ловията по чл. 6а, ал. 1“.
§ 3. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) В първичния капитал могат да
се включват и безсрочни инструменти, които
отговарят на следните условия:
1. при необходимост инвестиционният по
средник да може да прекрати изплащането на
лихви и дивиденти за неопределен срок на не
кумулативна основа, доколкото с нормативен
акт не е предвидено друго; инвестиционният
посредник е длъжен да прекрати изплащането,
ако не отговаря на капиталовите изисквания
по чл. 21;
2. да могат да бъдат покривани загубите
с главницата и неизплатените лихви или
дивиденти и да не се възпрепятства рекапи
тализирането на инвестиционния посредник,
доколкото с нормативен акт не е предвидено
друго, чрез използване на подходящи механиз
ми, разработени от Комитета на европейските
банкови надзорни органи;
3. при открито производство по несъсто
ятелност или ликвидация срещу инвести
ционния посредник вземанията, свързани с
инструментите по ал. 1, да се удовлетворяват
след изплащане на вземанията по чл. 7, т. 3;
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4. да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1,
т. 3, букви „а“, „в“,„г“ и „д“.
(2) Инструментите по ал. 1 могат да съдър
жат една или повече кол опции, които да бъдат
упражнявани по преценка на издателя, но не
по-рано от пет години от датата на емисията.
(3) Инструментите по ал. 1 не подлежат
на обратно изкупуване преди изтичането на
десет години от датата на емисията.
(4) По искане на инвестиционния посредник
заместник-председателят може да разреши ин
струментите по ал. 1 да бъдат изплатени или
изкупени обратно, ако това няма да доведе до
неоснователно засягане на финансовото със
тояние и платежоспособността на посредника.
В този случай заместник-председателят може
да поиска от инвестиционния посредник да
замени инструментите с акции или съответно
дялове по чл. 6, ал. 2, т. 1 или с други ин
струменти по ал. 1, които са от същото или
по-добро качество.
(5) Заместник-председателят може да раз
реши по всяко време предсрочно обратното
изкупуване на инструменти по ал. 1, ако
междувременно настъпят законодателни про
мени по отношение на данъчното третиране
и класификацията на тези инструменти.
(6) Заместник-председателят може да из
иска прекратяване на плащанията по ал. 1,
т. 1, ако това налага финансовото състояние
и платежоспособността на инвестиционния
посредник. Прекратяването не засяга право
то на инвестиционния посредник да замени
изплащането на лихви и дивиденти с акции
или съответно дялове по чл. 6, ал. 2, т. 1 при
условие, че бъдат запазени неговите финан
сови ресурси.
(7) Инвестиционният посредник може да
включи инструментите по ал. 1 в първичния
капитал само след разрешение от заместникпредседателя.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) По отношение на общата стойност на
инструментите по чл. 6, ал. 2, т. 11 се прилагат
следните ограничения:
1. инструментите, които се конвертират
при извънредни ситуации и могат да бъдат
конвертирани по всяко време по инициатива
на заместник-председателя в елементи по чл. 6,
ал. 2, т. 1, при предварително определени от
него лимити и на основания, свързани с фи
нансовото състояние и платежоспособност на
издателя, не може да надвишават 50 на сто
от първичния капитал;
2. всички останали инструменти не може
да надвишават 35 на сто от първичния ка
питал, а заедно с инструментите по т. 1 – 50
на сто от него;
3. инструментите, за които се предвижда
стимул за обратно изкупуване от страна на
инвестиционния посредник, не може да над
вишават:
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а) 15 на сто от първичния капитал;
б) заедно с инструментите по т. 2 – 35 на
сто от първичния капитал;
в) заедно с инструментите по т. 1 и 2 – 50
на сто от първичния капитал.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „съгласно чл. 6 и ал. 1 – 7“ се заменят
със „съгласно чл. 6, чл. 6а и ал. 1 – 8“.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „определени в ал. 6“ се заменят с
„определени в ал. 6 – 8“.
5. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно
ал. 11 и 12.
§ 5. В чл. 8, ал. 3, т. 1 думите „определен
съгласно чл. 6 и 7“ се заменят с „определен
съгласно чл. 6, 6а и 7“.
§ 6. В чл. 10, ал. 1, т. 4 думите „всички
елементи по чл. 7, ал. 7“ се заменят с „всички
елементи по чл. 7, ал. 8“.
§ 7. В чл. 13, ал. 7 изр. 2 се изменя така:
„Без да се нарушава разпоредбата на чл. 70,
ал. 2, когато такава защита е закупена или
призната от трето лице и при изчисляване
на капиталовите изисквания е призната за
хеджирана експозиция в инвестиционния порт
фейл, инвестиционният посредник не включва
вътрешната, както и външната, хеджираща
експози ц и я ч рез к ред и т н и я дери ват и в в
търговския портфейл при изчисляването на
капиталовите изисквания.“
§ 8. В чл. 32 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случай на кредитни деривативи за
първо неизпълнение и кредитните деривати
ви за n-то неизпълнение вместо огледалния
принцип се прилага следното третиране:
1. п ри к реди т ни дериват иви за първо
неизп ъ л нен ие – когат о и н вес т и ц ион н и я т
посредник пол у чава к редитна защита за
няколко референтни дружества – страни по
кредитен дериватив, при условие че първото
неизпълнение измежду активите ще доведе
до плащане и че това кредитно събитие ще
прекрати договора, посредникът може да
компенсира специфичния риск за референт
ното дружество, за което съгласно таблица
1 от приложение 1 се прилага най-ниското
изискване за специфичен риск измежду всички
базови референтни дружества;
2. при кредитни деривативи за n-то неиз
пълнение – когато n-тото неизпълнение сред
експозициите доведе до плащане по кредитната
защита, купувачът на защита може да компен
сира специфичния риск само ако защитата е
била получена и за неизпълненията от 1 до n-1
или когато n-1 неизпълнения вече са настъпи
ли; в тези случаи описаната в т. 1 методология
за деривативи за първо неизпълнение трябва
да бъде следвана с подходящи изменения и
за продуктите за n-то неизпълнение.“
§ 9. В чл. 70 се правят следните промени:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) При изчислението на капиталовите
изисквания за кредитен риск от насрещната
страна инвестиционният посредник може
систематично да включва всички кредитни
деривативи, включени в търговския портфейл,
който е част от вътрешно хеджиране или е ку
пен като защита срещу експозиция с кредитен
риск от насрещна страна, когато кредитната
защита е призната съгласно наредбата.“
§ 10. В чл. 74 се правят следните промени:
1. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „процес по уреждане на
задълженията за период до 48 часа“ се заме
нят със „сетълмент цикъл в рамките до два
работни дни“;
б) в т. 2 думите „процес по уреждане на
задълженията“ се заменят със „сетълмент
цикъл в рамките“;
в) създават се т. 3 и 4:
„3. в случаите на извършване на парични
преводи, клиринг и сетълмент на финансови
инструменти, попечителски услуги – заба
веното получаване на средствата, както и
другите експозиции, произтичащи от дей
ността на клиента, чийто падеж е най-късно
на следващия работен ден; или
4. в случаите на извършване на парични
преводи, клиринг на финансови инструменти,
услуги по клиринг и сетълмент във всяка
валу та – експозиции в рамк ите на един
борсов ден към институции, предоставящи
тези услуги.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) С цел определянето на наличие на
група свързани лица във връзка с експозици
ите, посочени в чл. 107, ал. 1, т. 13, 15 и 16,
когато е налице експозиция към определени
базови активи, инвестиционният посредник
извършва преценка на схемата на свързаност
или базовите експозиции или и двете. За тази
цел инвестиционният посредник оценява ико
номическото естество и възможните рискове,
присъщи на структурата на трансакцията.
(6) Наблюдение и контрол върху големите
експозиции съгласно разпоредбите на тази
глава извършват всички инвестиционни посре
дници с изключение на тези, които отговарят
на изискванията по чл. 23, ал. 2 и 3.“
§ 11. В чл. 77 се правят следните промени:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Инвестиционният посредник уведомява
най-късно до следващия работен ден комисията
за всяка нововъзникнала голяма експозиция,
включително за всяка голяма експозиция, за
която не се прилагат разпоредбите на чл. 78,
като представя следната информация:
1. самоличността на отделното лице или
групата свързани лица, към които инвести
ционният посредник има голяма експозиция;
2. стойността на експозицията преди отчи
тане на ефекта от редуциране на кредитния
риск, когато е приложимо;
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3. техниката, използвана за осигуряване
на кредитна защита – обезпечена кредитна
защита или защита с гаранция, когато е
приложима;
4. стойността на експозицията след отчи
тане на ефекта от редуциране на кредитния
риск, изчислен за целите на чл. 78;
5. отчет за капиталовата адекватност и
ликвидност към датата на възникване на
голямата експозиция;
6. счетоводен баланс и оборотна ведомост
към датата на възникване на голямата експо
зиция, както и копия на документи, от които
са видни датата на възникване на голямата
експозиция и нейният характер.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че инвестиционният посред
ник прилага чл. 111 – 116, то в 3-дневен срок
от възникването им следва да предостави
информация на комисията за своите 20 найголеми експозиции на консолидирана основа с
изключение на големите експозиции, за които
чл. 78, ал. 1 и 2 не се прилага.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Инвестиционният посредник е длъ
жен да следи ежедневно и експозициите си
към издатели на обезпечение и трети лица,
предоставящи защита с гаранция и базови
активи по чл. 74, ал. 5 за прекомерна концен
трация, като при необходимост предприема
съответните действия и уведомява комисията
при наличието на такава в 3-дневен срок от
възникването є.“
§ 12. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. (1) След отчитане на ефекта от
ред у к ц и я та на к реди т ни я риск съгласно
чл. 79 – 82 експозицията на инвестиционния
посредник към отделно лице или към група
свързани лица не може да надвишава 25 на
сто от собствения му капитал.
(2) Когато отделното лице по ал. 1 е ин
ституция или когато група свързани лица
включва една или повече институции, тази
стойност не може да надвишава по-високата
от следните две суми: 25 на сто от собствения
капитал на инвестиционния посредник или
50 на сто от минимално изискуемия начален
капитал по чл. 4, при условие че сборът на
стойностите на експозициите, след отчитане
на ефекта от редукцията на кредитния риск
съгласно членове 79 – 82, към всички свързани
лица, които не са институции, не надвишава
25 на сто от собствения капитал на инвести
ционния посредник.
(3) Ако размерът на 25 на сто от собстве
ния капитал на инвестиционния посредник
не надвишава 50 на сто от минимално изис
куемия начален капитал по чл. 4, стойността
на експозицията, след отчитане на ефекта от
редукцията на кредитния риск съгласно чле
нове 79 – 82, не може да надвишава лимита,
определен от инвестиционния посредник,
съобразно собствения му капитал. Този лимит
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се определя в съответствие с политиките и
процедурите, отнасящи се до недопускане на
прекомерна концентрация и осъществяване
на контрол на риска от концентрацията, и не
превишава 100 на сто от собствения капитал
на инвестиционния посредник.
(4) Инвестиционният посредник спазва
съответния лимит, определен в ал. 1. В слу
чаите, когато експозициите надвишат този
лимит, инвестиционният посредник незабав
но уведомява комисията, но не по-късно от
следващия работен ден. При необходимост
за всяка голяма експозиция заместник-пред
седателят може да даде определен срок или
да задължи инвестиционния посредник да
предложи адекватни мерки за привеждане на
експозициите в съответствие с установените
по ал. 1 ограничения.
(5) Когато се прилага ограничението от
50 на сто от минимално изискуемия начален
капитал по чл. 4, посочено в ал. 1, заместникпредседателят може да разреши при разглеж
дане на всеки отделен случай превишаване на
лимита от 100 на сто от собствения капитал
на инвестиционния посредник.“
§ 13. В чл. 79 се правят следните промени:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При изчисляването на експозициите за
целите на чл. 78, ал. 1 – 3 инвестиционните
посредници може да използват изцяло кори
гирана стойност на експозицията, изчислена
съгласно разпоредбите на глава дванадесета,
раздел III, след отразяване на редукцията на
кредитния риск, корекциите, свързани с вола
тилността и несъответствията на падежите.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Инвестиционен посредник, получил
разрешение за прилагане на собствени оценки
за LGD и конверсионни коефициенти за всеки
клас експозиции съгласно глава дванадесета,
раздел II, но който не изчислява стойността
на експозициите си съгласно ал. 3, може да
използва комплексния метод за финансово
обезпечение или метода по чл. 82, ал. 1,
т. 2. Инвестиционният посредник не може
да използва едновременно и двата метода за
изчисляване на стойността на експозициите.“
3. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) Инвестиционният посредник, който
прилага собствени оценки за LGD и кон
версионни коефициенти по ал. 3, признава
кредитната защита при условие, че са изпъл
нени съответните изисквания съгласно глава
дванадесета, раздел II.
(8) В случаите по ал. 7, когато съгласно
този член и чл. 80 – 82 признаването на кре
дитната защита с обезпечения или гаранции е
разрешено, следва да се спазят изискванията
за приемливост и другите изисквания по глава
дванадесета, раздел III.
(9) При изчисляване на капиталовите из
исквания за покриване на риска, свързан с
големите експозиции, инвестиционният по
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средник не отчита обезпечението, посочено в
приложение VІ, освен ако това не е разрешено
съгласно чл. 81.“
§ 14. В чл. 80 се правят следните промени:
1. В ал. 1 думата „методите“ се заменя с
„един от двата метода“.
2. В ал. 2 думите „съгласно чл. 79“ се заме
нят с „определена съгласно един от методите
по чл. 79“.
3. В ал. 3, т. 2 след думите „взетата предвид“
се добавя „при използването на комплексен
метод за финансово обезпечение или метода“.
4. Алинея 4 се заличава.
§ 15. В чл. 81 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 81.(1) Ограничението по чл. 78, ал. 1
не се прилага за следните експозиции:
1. позициите в активи, които представля
ват вземания към централни правителства
или централни банки, които при липса на
обезпечение биха получили нулево рисково
тегло съгласно глава дванадесета, раздел I;
2. позициите в активи, които представляват
вземания към международни организации или
международни банки за развитие, които при
липса на обезпечение биха получили нулево
рисково тегло съгласно глава дванадесета,
раздел I;
3. позициите в активи, които представляват
вземания, изрично гарантирани от централни
правителства, централни банки, международ
ни организации или международни банки за
развитие, които при необезпечени вземания
към лицето, което предоставя гаранцията,
биха получили нулево рисково тегло съгласно
глава дванадесета, раздел I;
4. други експозиции, поети или гаранти
рани от централни правителства, централни
банки, международни организации, между
народни банки за развитие или субекти от
публичния сектор, които при необезпечени
вземания към субекта, към който се отнася
експозицията или от когото тя се гарантира,
биха получили нулево рисково тегло съгласно
глава дванадесета, раздел I;
5. активи, представляващи вземания към
регионални или местни органи на държави
членки, когато тези вземания биха получили
нулево рисково тегло съгласно глава двана
десета, раздел I, както и други експозиции
към или гарантирани от тези регионални или
местни органи, вземанията към които биха
получили нулево рисково тегло съгласно глава
дванадесета, раздел I;
6. експозиции към контрагентите, посочени
в чл. 108, ал. 7 или 9, в случай че те биха
получили нулево рисково тегло съгласно глава
дванадесета, раздел I; експозициите, които
не отговарят на тези критерии, се третират
като експозиции към трето лице, независимо
дали са освободени от изискванията по чл.
78, ал. 1, или не;
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7. позициите в активи и други експозиции,
които по преценка на комисията са адекватно
обезпечени със залог на парични средства в
инвестиционен посредник – заемодател, или в
инвестиционен посредник, който е предприя
тие майка или дъщерно дружество на инвести
ционния посредник, предоставил заем, както
и със залог на парични средства, получени
по силата на дългова ценна книга, издадена
от кредитна институция, които са предмет на
договор за задбалансово нетиране, признато
съгласно глава дванадесета, раздел III;
8. експозициите, породени от неусвоени
кредитни продукти, които са класифицирани
като задбалансови позиции с малък риск и при
условие, че с дадено лице или група свързани
лица е постигнато споразумение, съгласно
което инструментът може да бъде използван,
само ако е било установено, че това няма
да доведе до надвишаване на приложимия
съгласно чл. 78, ал. 1 – 3 лимит;
9. облигации с покритие, които са обхванати
от разпоредбите на приложение ІV, т. 1.12;
10. активи, съставляващи вземания към
регионални или местни органи на държави
членки, когато тези вземания биха получи
ли 20 на сто рисково тегло съгласно глава
дванадесета, както и други експозиции към
или гарантирани от тези регионални или
местни органи, вземанията към които биха
получили 20 на сто рисково тегло съгласно
глава дванадесета;
11. независимо от т. 6 експозициите, вклю
чително дялови участия или други видове
участия, на инвестиционен посредник към
неговото предпри я т ие майка, к ъм д ру ги
дъщерни дру жества на това предпри ятие
майка или към негови собствени дъщерни
дружества, доколкото те са обхванати от
надзора на консолидирана основа, на който
подлежи самият инвестиционен посредник
в съответствие с настоящата наредба или с
равностойни действащи стандарти в трета
държава; експозициите, които не отговарят на
тези критерии, се третират като експозиции
към трето лице, независимо дали са освободени
от ограниченията по чл. 78, ал. 1 – 3, или не;
12. активите, представляващи вземания и
други експозиции, включително дялове или
други видове участие, към регионални или
централни кредитни институции, с които
инвестиционен посредник е свързан в мрежа
в съответствие със законови или други нор
мативни разпоредби и които съгласно тези
разпоредби отговарят за паричните клирингови
операции в рамките на мрежата;
13. ак т иви, п редс та вл яващ и взема ни я
или други експозиции към институции, при
условие че тези експозиции не са включени
в собствения капитал на съответните инсти
туции, падежът им настъпва не по-късно от
следващия работен ден и не са деноминирани
в основна търговска валута;
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14. активи, представляващи вземания към
централни правителства, които в изпълне
ние на законоустановените изисквания за
ликвидност са под формата на държавни
ценни книжа, деноминирани и финансирани
в техните национални валути, при условие
че определената от призната АКР кредитна
оценка на тези централни правителства пред
ставлява инвестиционен рейтинг.“
§ 16. В чл. 82 се правят следните промени:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато експозиция на инвестиционния
посредник към даден клиент е гарантирана
от трето лице или е покрита с издадено от
трето лице обезпечение, инвестиционният
посредник може:
1. да третира гарантираната част от екс
позицията като експозиция към третото лице
гарант, а не към даден клиент, при условие че
необезпечената експозиция към третото лице
гарант би била със същото или по-ниско рис
ково тегло като необезпечената експозиция
към дадения клиент съгласно чл. 106 – 110;
2. да третира част та от експозицията,
покрита с пазарната стойност на признатото
обезпечение, като експозиция към третото
лице гарант, а не към клиента, при условие
че експозицията е покрита с обезпечение и
че необезпечената част на експозицията би
била със същото или по-ниско рисково тегло
като необезпечената експозиция към клиента
съгласно чл. 106 – 110.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Методът по ал. 1, т. 2 не може да бъде
използван при несъответствие между падежа
на експозицията и този на защитата.
(6) При прилагане на вътрешни модели по
глава единадесета инвестиционният посредник
може да използва както комплексен метод за
финансово обезпечение, така и посоченото в
ал. 1, т. 2 третиране, само когато за целите
на чл. 19 е разрешено използването както на
комплексен метод за финансово обезпечение,
така и на опростения метод за финансово
обезпечение.“
§ 17. В чл. 84 се правят следните промени:
1. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „чл. 78 – 82“ се заменят с
„чл. 78, ал. 1 – 3“;
б) в т. 2 думите „чл. 78, ал. 1 и 2“ се за
менят с „чл. 78, ал. 1 – 3“;
в) в т. 5 думите „чл. 78, ал. 1 и 3“ се заме
нят с „чл. 78, ал. 1 – 3“.
2. В ал. 6 думите „чл. 78, ал. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 78, ал. 1 – 3“.
§ 18. В чл. 100, ал. 1 думите „подлежат на
намаление съгласно чл. 7, ал. 7“ се заменят с
„подлежат на намаление съгласно чл. 7, ал. 8“.
§ 19. В чл. 109 се правят следните промени:
1. В ал. 1 след думата „призната“ се добавя
„за подходяща за тези цели“.
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2. В ал. 2 след думите „признава АКР“ се
добавя „за подходяща“, а думите „взема под
внимание критериите“ се заменят с „взема
под внимание техническите критерии“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато А К Р е регист ри рана като
агенция за кредитен рейтинг в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европей
ския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. относно агенциите за кредитен рей
тинг, комисията приема, че изискванията за
обективност, независимост, непрекъснат пре
глед и прозрачност по отношение на нейната
методика за оценка са изпълнени.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думата „призната“ се добавя „за подходяща“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 20. В чл. 111, ал. 7 думите „дъщерни пред
приятия“ се заменят с „дъщерни дружества“.
§ 21. В чл. 112, ал. 1 думите „дъщерни пред
приятия“ се заменят с „дъщерни дружества“.
§ 22. В чл. 114 се правят следните промени:
1. Създава се нова ал. 12:
„(12) Ако инвестиционният посредник не
разполага с информация за базовите експози
ции на предприятието за колективно инвести
ране, не би могъл при обичайни обстоятелства
да получи информация за тях или набавянето
на информацията представлява неоправдана
тежест за него, се прилагат разпоредбите на
ал. 13 за тази част от базовите експозиции, за
която се отнасят посочените условия.“
2. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
т. 2 се изменя така:
„2. за всички други базови експозиции се
прилага методът, посочен в глава дванадесета,
раздел I, като се извършват следните промени:
а) за експозиции, за които се прилага
специфично рисково тегло, за експозиции без
кредитна оценка или със степен на кредитно
качество, водеща до най-високото рисково тег
ло в рамките на определен клас експозиции,
рисковото тегло се умножава по коефициент
2, но не може да надвишава 1 250 на сто;
б) за всички останали експозиции риско
вото тегло се умножава по коефициент 1,1 и
е с минимален размер 5 на сто.“
3. Създава се ал. 14:
„(14) Ако за целите на ал. 13, т. 1 инвес
тиционният посредник не е в състояние да
направи разграничение между експозиции в
акции в дружества за дялов капитал, борсово
търгувани инструменти и други експозиции
в акции, той отнася тези експозиции в класа
на други експозиции в акции. Когато общата
стойност на тези експозиции заедно с преките
експозиции на инвестиционния посредник в
този клас експозиции не са съществени по
смисъла на чл. 116, ал. 2, той може да приложи
разпоредбите на чл.116, ал. 1 след получаване
на разрешение от заместник-председателя.“
4. Досегашната ал. 13 става ал. 15.
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§ 23. В чл. 116, ал. 1, т. 3 текстът преди
буква „а“ се изменя така: „експозиции към
цен т ра лни те п рави телст ва на държави те
членки и експозиции към регионалните прави
телства, местни органи или административни
структури на държавите членки, когато са
изпълнени следните изисквания:“.
§ 24. В чл. 123 се правят следните промени:
1. В ал. 1 след думата „призната“ се добавя
„за подходяща“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато дадена АКР е регистрирана като
агенция за кредитен рейтинг в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1060/2009, комисията
приема, че изискванията за обективност, не
зависимост, непрекъснат преглед и прозрач
ност по отношение на прилаганата от АКР
методика за оценка са изпълнени.“
3. Досегашните ал. 3 – 5 стават ал. 4 – 6.
§ 25. Създават се чл. 126а – 126ж:
„Чл. 126а. (1) Инвестиционен посредник,
който не е инициатор, спонсор или първона
чален заемодател, може да поеме кредитния
риск от секюритизирана позиция в търговския
или инвестиционния си портфейл само ако
инициаторът, спонсорът или първоначалният
заемодател е оповестил, че ще запази посто
янно значителен нетен икономически интерес,
който във всички случаи е не по-малък от
5 на сто.
(2) Запазване на нетен икономически ин
терес означава:
а) запазване на не по-малко от 5 на сто от
номиналната стойност на всеки от траншовете,
продадени или прехвърлени на инвеститори;
б) в случай на секюритизация на револ
виращи експозиции – запазване на интереса
на инициатора в размер не по-малко от 5 на
сто от номиналната стойност на секюрити
зираните експозиции;
в) запазване на произволно избрани експо
зиции, съответстващи на не по-малко от 5 на
сто от номиналната стойност на секюрити
зираните експозиции, ако в противен случай
тези експозиции биха били секюритизирани
при секюритизацията, при условие че броят
на потенциално секюритизираните експозиции
при инициирането е не по-малък от 100; или
г) запазване на транша за първа загуба и, при
необходимост, на други траншове със същия
или по-висок рисков профил от траншовете,
прехвърлени или продадени на инвеститори,
и чийто падеж не настъпва по-рано от падежа
на траншовете, прехвърлени или продадени
на инвеститори, така че запазването да се
равнява общо на не по-малко от 5 на сто от
номиналната стойност на секюритизираните
експозиции.
(3) Нетни ят икономическ и интерес се
изчислява при инициирането и се поддържа
постоянно. Той не подлежи на редукция на
кредитния риск, нито на поемане на къси
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позиции или друго хеджиране. Нетният иконо
мически интерес се определя на база условна
стойност на задбалансовите позиции.
(4) За целите на настоящия член „постоян
но“ означава, че запазените позиции, интерес
или експозиции не се хеджират или продават.
(5) Изискванията за запазване не се при
лагат многократно за нито една схема за
секюритизация.
Чл. 126б. (1) Когато инвестиционен по
средник майка от Европейския съюз или
финансов холдинг от Европейския съюз, или
някой от неговите дъщерни дружества като
инициатор или спонсор секюритизира експо
зиции от няколко инвестиционни посредника
или други финансови институции, включени
в обхвата на надзора на консолидирана осно
ва, посоченото в чл. 126а изискване може да
бъде изпълнено с оглед на консолидираното
състояние на съответния инвестиционен по
средник майка от Европейския съюз или на
финансовия холдинг от Европейския съюз.
(2) Алинея 1 се прилага само ако инвес
тиционните посредници или финансовите ин
ституции, които са създали секюритизираните
експозиции, са се ангажирали да се придър
жат към посочените в чл. 126е изисквания
и своевременно предоставят на инициатора
или спонсора, както и на инвестиционния
посредник майка от Европейския съюз или
на финансов холдинг от Европейския съюз
информацията, която е необходима за изпъл
нение на посочените в чл. 126ж изисквания.
Чл. 126в. (1) Член 126а не се прилага, ако
секюритизираните експозиции представляват
вземания или условни вземания към или са
изцяло, безусловно и неотменяемо гаранти
рани от:
а) централни правителства или централни
банки;
б) регионални и местни органи и образува
ния в публичния сектор на държави членки;
в) институции, за които съгласно глава
дванадесета, раздел І е определено рисково
тегло, по-малко или равно на 50 на сто;
г) международни банки за развитие.
(2) Член 126а не се прилага по отношение на:
1. сделки, основани на ясен, прозрачен и
достъпен индекс, при който базовите рефе
рентни единици са идентични с единиците,
съставляващи широко търгуван индекс на
предприятията или представляващи други
търгуеми ценни книжа, различни от секю
ритизирани позиции;
2. синдикирани заеми, изкупени вземания
или суапове за кредитно неизпълнение, когато
тези инструменти не са използвани за струк
туриране и/или хеджиране на секюритизация,
обхваната от чл. 126а.
Чл. 126г. (1) Преди да инвестират и ако е
целесъобразно, след инвестицията инвести
ционните посредници трябва да са в състо
яние да докажат на комисията, че познават
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задълбочено и в цялост всяка секюритизирана
позиция и са приложили формалните политики
и процедури, подходящи за техния търговски
и инвестиционен портфейл и съобразени
с рисковия профил на инвестициите им в
секюритизирани позиции, за анализиране и
съхраняване на:
1. информация, оповестена от инициаторите
или спонсорите съгласно чл. 126а, която посоч
ва нетния икономически интерес, поддържан
постоянно от тях в схемата за секюритизация;
2. рисковите параметри на отделната се
кюритизирана позиция;
3. рисковите параметри на базовите екс
позиции, съставляващи секюритизираната
позиция;
4. репутацията и понесените загуби от
страна на инициаторите или спонсорите при
предишни секюритизации в съответните ба
зисни класове експозиции;
5. декларациите и оповестяването от страна
на инициаторите или спонсорите или техните
представители или консултанти за проведената
от тях комплексна проверка по отношение
на секюритизираните експозиции и където
е приложимо – по отношение на качеството
на обезпечението на секюритизираните екс
позиции;
6. където е приложимо – методологията
и концепциите, на които се основава оцен
ката на обезпеченията на секюритизираните
експозиции, както и приетите от инициатора
или спонсора политики за гарантиране на
независимостта на оценителя;
7. всички структурни елементи на схемата
за секюритизация, които могат значително да
повлияят на представянето на секюритизира
ната позиция на инвестиционния посредник.
(2) Инвестиционните посредници извърш
ват редовно собствени стрес-тестове, подхо
дящи за техните секюритизирани позиции.
За целта те могат да използват финансови
модели, разработени от АКР, при условие че
при поискване могат да докажат, че преди
инвестицията са положили дължимата гри
жа с цел проверка точността на съответните
допускания при структуриране на моделите
и разбиране на методологията, допусканията
и резултатите.
Чл. 126д. (1) Инвестиционните посредници,
които не действат като инициатори, спонсори
или първоначални кредитори, установяват
формални процедури, подходящи за търговския
и инвестиционния им портфейл и съобразе
ни с рисковия профил на инвестициите им
в секюритизирани позиции, за постоянно и
своевремененно наблюдение на резултатите
на базовите експозиции. Където е уместно,
това включва вида експозиция, процентния
дял на заемите с просрочие от повече от
30, 60 и 90 дни, нивата на неизпълнение,
нивата на предсрочни плащания, заемите,
обезпечението по които е предмет на при
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нудително изпълнение, вида обезпечение и
дали се владее, както и разпределението на
кредитни оценки или другите показатели на
качеството на базовите експозиции, отраслова
и географска диверсификация, разпределе
нието на съотношенията стойност на заема/
стойност на обезпечението в граници, които
позволяват да се направи лесно подходящ
анализ на чувствителността. Когато самите
базови експозиции представляват секюрити
зирани позиции, инвестиционните посредни
ци трябва да разполагат с посочената в тази
алинея информация не само по отношение
на базовите траншове на секюритизацията,
като например наименованието и кредитното
качество на емитента, но и по отношение на
характеристиките и представянето на базис
ните пулове, съставляващи тези траншове на
секюритизацията.
(2) Инвестиционните посредници следва
да познават задълбочено всички структурни
характеристики на трансакцията за секюрити
зация, които могат значително да повлияят на
резултатността на експозициите им по транс
акцията, като например договорения план за
разпределение на загубите („waterfall“) и свър
заните с него гранични нива за разпределяне
на загубите, кредитни подобрения, ликвидни
улеснения, задействащи механизми, свързани
с пазарната стойност, и специфично за кон
кретната сделка определение за неизпълнение.
(3) Ако изискванията в чл. 126д, 126ж и
в този член не са изпълнени в каквото и да
било конкретно отношение поради небрежност
или бездействие от страна на инвестиционния
посредник, комисията добавя пропорционално
допълнително рисково тегло не по-малко от
250 на сто (но не повече от 1 250 на сто) от
рисковото тегло, което, ако не се прилагаше
този член, би се прилагало съгласно прило
жение № 7, т. 6, по отношение на съответните
секюритизирани позиции, и постепенно уве
личават рисковото тегло с всяко последващо
нарушение на разпоредбите относно провеж
дането на комплексна проверка. Комисията
взема предвид изключенията по отношение на
някои от схемите за секюритизация, предвиде
ни в чл. 126в, чрез намаляване на рисковото
тегло, което в противен случай би било при
ложимо съгласно този член по отношение на
секюритизация, за която се прилага чл. 126в.
Чл. 126е. (1) Инвестиционният посред
ник спонсор и инвестиционният посредник
инициатор прилагат спрямо подлежащите
на секюритизация експозиции разумните и
ясни критерии за предоставяне на заеми,
определени в съответствие с изискванията на
т. 3 от приложение V, които се прилагат за
експозициите в собствения им портфейл. За
тази цел инвестиционните посредници прила
гат същите процедури за одобрение, както и
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за изменение, подновяване и рефинансиране
на кредити на условията за предоставяне на
заеми.
(2) Инвестиционните посредници разра
ботват и прилагат стандарти за анализ на
участията и/или записани емисии секюри
тизации, които са закупили от трети лица,
независимо дали тези участия или записани
емисии са в търговския или инвестиционния
им портфейл.
(3) Ако не са изпълнени посочените в
първа алинея изисквания, инвестиционният
посредник инициатор не прилага чл. 121, ал. 1
и този инвестиционен посредник инициатор
няма право да изключва секюритизираните
експозиции при изчисляването на капитало
вите изисквания съгласно тази наредба.
Чл. 126ж. (1) Инвестиционните посредни
ци спонсори и инициатори предоставят на
инвеститорите информация за степента на
ангажимента си по чл. 126а за поддържане
на нетен икономически интерес в схемата на
секюритизация.
(2) Инвестиционните посредници спонсори
и инициатори гарантират, че на потенциалните
инвеститори се предоставя лесен достъп до
всички данни от съществено значение във
връзка с кредитното качество и представянето
на отделните базови експозиции, парични
те потоци и обезпеченията, предоставени
спрямо секюритизирани експозиции, както
и необходимата информация за провежда
нето на всеобхватни и добре документирани
стрес-тестове във връзка с паричните потоци
и обезпеченията, покриващи базовите експо
зиции. Данните от съществено значение се
определят към датата на секюритизацията и
ако е целесъобразно поради естеството на
секюритизацията – след това.“
§ 26. В чл. 142 се правят следните промени:
1. В ал. 2, т. 10 се създава буква „г“:
„г) разработени са надеждни вътрешни ме
тодологии за управление на ликвидния риск.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За целите на ал. 2, т. 10 комисията
редовно извършва комплексна оценка на ця
лостното управление на ликвидния риск от
инвестиционните посредници. При извършва
нето на оценката комисията отчита ролята на
инвестиционните посредници на финансовите
пазари, както и възможното въздействие от
решенията си върху стабилността на финан
совите системи във всички заинтересовани
държави членки.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.
§ 27. В чл. 143 се създава ал. 3:
„(3) Инвестиционният посредник представя
отчетите по ал. 1 и чл. 77, ал. 2 и 3 с форма,
честота и срокове, определени от комисията.
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Отчетните форми по изречение първо са съо
бразени с естеството, мащаба и сложността на
дейността на инвестиционните посредници.“
§ 28. В чл. 144, ал. 1 се правят следните
промени:
1. В т. 1 текстът „и отчет за капиталова
адекватност и ликвидност в случаите, когато
е получил лиценз за извършване на дейност
по чл. 4, ал. 1 и 4“ се заличава.
2. Създава се т. 3:
„3. на всеки месец отчет за капиталова
адекватност и ликвидност към последната
дата на предходния месец в случаите, когато
е получил лиценз за извършване на дейност
по чл. 4, ал. 1 и 4.“
§ 29. В чл. 147, ал. 1 се правят следните
промени:
1. В т. 3 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) обобщена информация за условията и
основните характеристики на всички елементи
и съставни компоненти на собствения капитал,
включително инструментите, посочени в чл. 6,
ал. 2, т. 10, както и инструментите, за които
се прилагат разпоредбите на § 4, ал. 7 и 8 от
преходните и заключителните разпоредби;
б) стойност на първичния капитал с отделно
оповестяване на положителните елементи и
намаленията, включително инструментите,
посочени в чл. 6, ал. 2, т. 10, както и инстру
ментите, за които се прилагат разпоредбите на
§ 4, ал. 7 и 8 от преходните и заключителните
разпоредби.“
2. В т. 10 се създават букви „г“ и „д“:
„г) най-високият, най-ниският и средният
дневен размер на стойността под риск през
отчетния период и размерът на стойността
под риск към края на периода;
д) сравнение между дневните размери на
стойността под риск, изчислявани в края на
деня, и еднодневните промени в стойността
на портфейла до края на следващия работен
ден, както и анализ на всички важни случаи
на превишение през отчетния период.“
§ 30. В чл. 165, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „и в извънредни ситуации“
се заличават, а след думите „във връзка с
надзора по“ се добавя „чл. 154 и“.
2. Създава се т. 3:
„3. планира и координира надзорните
дейности в сътрудничество със съответните
компетентни органи, а при необходимост – и
с инвестиционните посредници, в подготов
ката за и по време на извънредни ситуации,
включително неблагоприятно развитие на
състоянието на инвестиционните посредници
или финансовите пазари, като при възможност
се използват съществуващите установени ка
нали за връзка за улесняване на управлението
при кризи. В планирането и координирането
се включва и предприемането на мерките
по чл. 168, ал. 2, т. 4, изготвянето на съв
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местни оценки, изпълнението на планове за
непредвидени обстоятелства и информиране
на обществеността.“
§ 31. Създават се чл. 165а и чл. 165б:
„Чл. 165а. (1) В случаите, когато комисията
е консолидиращ надзорен орган, тя заедно с
компетентните органи, отговарящи за надзора
над дъщерните дружества на инвестиционен
посредник майка от Европейския съюз или на
финансов холдинг майка от Европейския съюз,
полага усилия за постигането на съвместно
решение относно прилагането на чл. 142, ал. 3
и 4 и чл. 155 за определяне на адекватността на
консолидирания собствен капитал на групата
по отношение на финансовото състояние и
рисковия профил и на изискуемото ниво на
собствения капитал за прилагането на чл. 156,
ал. 2 както към всяко дружество в рамките
на групата, така и на консолидирана основа.
(2) Съвместното решение следва да се
постигне в срок четири месеца от датата, на
която комисията предоставя на другите ком
петентни органи доклад, съдържащ оценка на
риска на групата, в съответствие с чл. 142,
ал. 3 и 4 и чл. 155. При вземане на съвмест
ното решение се отчита надлежно и оценката
на риска на дъщерните дружества, извършена
от съответните компетентни органи.
(3) При липса на съгласие, по искане на
който и да е от другите компетентни орга
ни, комисията се консултира с Комитета на
европейските регулатори на ценни книжа.
Комисията може да се консултира с Комитета
на европейските регулатори на ценни книжа
и по своя инициатива. Когато е проведена
консултация с Комитета на европейските
регулатори на ценни книжа, комисията взема
предвид мнението му и обяснява мотивите
за всяко свое решение, което значително се
отклонява от това мнение.
(4) Ако в срок от четири месеца не се
постигне съвместно решение, решението се
взима на консолидирана основа от комиси
ята след надлежно отчитане на оценката на
риска на дъщерните дружества, извършена от
съответните компетентни органи.
(5) Решението по ал. 1, съответно ал. 4, се
мотивира и се предоставя на инвестиционния
посредник майка от Европейския съюз, а това
по ал. 4 – и на компетентните органи. В мо
тивите на решението по ал. 4 се посочват и
становищата на другите компетентни органи,
изразени в срока по ал. 2.
(6) Решението по ал. 1, съответно ал. 4, се
преразглежда ежегодно, а при възникване на
извънредни обстоятелства – при мотивирано
и писмено отправено искане от някой от
другите компетентни органи до комисията.
При отправено искане от страна на някой
от другите компетентни органи съвмест
ното решение може да се преразгледа и на
двустранна основа между комисията и този
компетентен орган.
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Чл. 165б. (1) Комисията участва при взе
мането на съвместно решение за определяне
на адекватността на консолидирания собствен
капитал на групата по отношение на финан
совото състояние и рисковия профил и на
изискуемото ниво на собствения капитал в
случаите, когато инвестиционен посредник,
лицензиран в Република България, е дъщерно
дружество на инвестиционен посредник май
ка от Европейския съюз или на финансово
холдингово дружество майка от Европейския
съюз, като в срок четири месеца от получава
не на доклада на консолидиращия надзорен
орган, съдържащ оценка на риска на групата,
комисията предоставя на консолидиращия
надзорен орган своето становище по вземането
на съвместното решение и оценка на риска
на инвестиционния посредник, лицензиран в
Република България.
(2) При липса на съгласие при вземането
на съвместно решение комисията може да
поиска консолидиращият надзорен орган да
проведе консултации с Комитета на европей
ските регулатори на ценни книжа.
(3) Ако в 4-месечен срок от получаване
на доклада на консолидиращия надзорен ор
ган не бъде постигнато съвместно решение,
комиси ята взема самостоятелно решение
за прилагане на чл. 142, ал. 3 и 4, чл. 155 и
чл. 156, ал. 2 по отношение на инвестиционния
посредник, лицензиран в Република България.
При вземането на решение комисията отчи
та изразеното от консолидиращия надзорен
орган становище и становището на Комитета
на европейските регулатори на ценни книжа,
когато са проведени консултации с него.
(4) При възникване на извънредна ситуа
ция комисията може да отправи мотивирано
искане до консолидиращия надзорен орган за
преразглеждане на съвместното решение. При
отправяне на такова искане съвместното ре
шение може да се преразгледа и на двустранна
основа между комисията и консолидиращия
надзорен орган.“
§ 32. В чл. 166 ал. 1 се изменя така:
„(1) При възникване на извънредна ситуа
ция, включително неблагоприятно развитие
на състоянието на финансовите пазари, която
би могла да застраши ликвидността на па
зара и стабилността на финансовата система
в Република България или друга държава
членка, в която са лицензирани дружества от
групата или са установени значими клонове,
съгласно чл. 175а, комисията като консоли
диращ надзорен орган незабавно информира
компетентните органи по чл. 175б и 175в и
им представя цялата информация, необходима
за осъществяване на техните функции. Коми
сията има такова задължение и в случаите,
когато е компетентен орган по чл. 162.“
§ 33. Създават се чл. 167а – 167в:
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„Чл. 167а. (1) Когато комисията е консоли
диращ надзорен орган, тя създава надзорни
колегии, които с цел улесняване изпълнението
на функциите по чл. 165 и 165а изпълняват
следните задачи:
а) обмен на информация;
б) постигане на съгласие по възлагане
на задачи и делегиране на отговорности на
доброволна основа, когато е целесъобразно;
в) изготвяне на план за извършване на
проверки, основан на оценка на риска на
групата в съответствие с чл. 155;
г) повишаване ефективността на надзора
чрез премахване на излишното дублиране на
някои надзорни изисквания, включително във
връзка с исканията за информация, посочени
в чл. 166, ал. 2;
д) последователно прилагане на предвиде
ните в наредбата изисквания за разумен надзор
по отношение на всички дружества в рамките
на групата, без да се засягат възможностите и
правото на преценка, предоставени съгласно
законодателството на Европейския съюз;
е) прилагане на чл. 165, ал. 1, т. 3 при
отчитане дейността на други форуми, които
биха могли евентуално да бъдат създадени в
тази област.
(2) Комисията като консолидиращ надзорен
орган си сътрудничи с другите надзорни органи
от колегията, като нормативните изисквания
за поверителност не възпрепятстват обмена
на информация между надзорните органи в
рамките на колегията.
(3) Създаването на надзорна колегия от
комисията не засяга правомощията и отго
ворностите є, предвидени в наредбата.
Чл. 167б. (1) Когато комисията е консоли
диращ надзорен орган, тя приема правила за
създаването и дейността на създадените от
нея колегии, които се основават на писмени
споразумения по чл. 167, сключени след про
ведени консултации със съответните компе
тентни органи.
(2) В надзорните колегии могат да участват
компетентните органи, отговарящи за надзора
над дъщерните дружества на инвестиционния
посредник майка от Европейския съюз или
на финансов холдинг майка от Европейския
съюз, компетентните органи на приемащата
държава, в която са установени значими кло
нове, както е посочено в чл. 175а, и компе
тентните органи на трети държави, когато е
целесъобразно и при спазване на изискванията
за поверителност.
(3) Комисията предварително предоставя
на всички членове на колегията цялата ин
формация във връзка с организирането на
заседанията, основните въпроси за обсъждане
и дейностите, които предстои да се разглеждат.
(4) Комисията ръководи заседанията на съз
дадената от нея надзорна колегия и определя
компетентните органи, които ще участват във
всяко заседание или дейност на колегията,
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като отчита значението на надзорната дей
ност, която предстои да бъде планирана или
координирана за тези органи, и по-специално
възможното въздействие върху стабилността
на финансовата система в съответните държави
членки съгласно чл. 175, ал. 4 и задълженията
по чл. 175а.
(5) Комисията предоставя своевременно на
всички членове на колегията цялата инфор
мация във връзка с взетите на заседанията
решения и предприетите мерки, информира
Комитета на европейските регулатори на
ценни книжа за дейност та на колегията,
включително при извънредни ситуации, и му
предоставя цялата информация от същест
вено значение за целите на сближаването в
областта на надзора.
Чл. 167в. (1) Комисията взема участие в
дейността на надзорна колегия, създадена
от консолидиращ надзорен орган въз основа
на сключено след проведени консултации с
консолидиращия надзорен орган писмено
споразумение.
(2) При у частието си в надзорна колеги я
комисията си сътрудничи с другите надзорни
органи от колеги ята, като нормат ивни т е
изисквания за поверителност не възпрепят
стват обмена на информация между надзорните
органи в рамките на колегията.
(3) Участието на комисията в надзорна
колегия не засяга правомощията и отговор
ностите є, предвидени в тази наредба.“
§ 34. В чл. 175 се създава ал. 4:
„(4) При осъществяване на надзорните
си правомощия спрямо инвестиционен по
средник, лицензиран в Република България,
извършващ дейност в една или повече дър
жави членки, или спрямо инвестиционен по
средник, лицензиран в друга държава членка,
който осъществява дейност на територията
на Република България чрез клон, комисията
отчита потенциалното въздействие на своите
решения върху финансовата стабилност на
съответните държави членки, особено при
извънредни ситуации, въз основа на налич
ната информация към съответния момент.“
§ 35. Създават се членове 175а – 175г:
„Чл. 175а. (1) Когато инвестиционен посред
ник от държава членка осъществява дейност
на територията на Република България чрез
клон, комисията като компетентен орган от
приемаща държава членка може да поиска
от консолидиращия надзорен орган, когато
има такъв, или от компетентния орган в
държавата членка по произход този клон да
се счита за значим.
(2) В искането на комисията по ал. 1 се
посочват причините за определяне на клона
за значим, като се посочва най-малко:
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а) възможното въздействие при спиране
или прекратяване дейността на инвестицион
ния посредник върху пазарната ликвидност,
платежните системи и системите за клиринг
и сетълмент в Република България;
б) размерът и значението на съответния
клон, изразени в брой клиенти, относими към
финансовата система на Република България.
(3) Комисията, компетентният орган от
държавата членка по произход, както и консо
лидиращият надзорен орган, когато има такъв,
вземат съвместно решение за определяне на
даден клон като значим в двумесечен срок
от отправяне на искането.
(4) Ако в срока по ал. 3 не бъде взето
съвместно решение, комисията взема самос
тоятелно решение в рамките на допълнителен
срок от два месеца след изтичане на срока
по ал. 3. При вземането на решение коми
сията взема под внимание всички изразени
от консолидиращия надзорен орган или от
компетентния орган от държавата членка по
произход мнения и резерви.
(5) Решението по ал. 3, съответно ал. 4, се
мотивира и изпраща на компетентния орган в
държавата членка по произход или на консо
лидиращия надзорен орган, когато има такъв.
(6) Определянето на даден клон за значим
не засяга правомощията и функциите на ко
мисията по тази наредба.
(7) Комисията предоставя на компетент
ните органи от държави членк и, к ъдето
инвест иционен посредник, лицензи ран в
Република България, извършва дейност чрез
клон, определен като значим, информацията
по чл. 168, ал. 2, т. 3 и 4 и си сътрудничи със
съответните компетентни органи съгласно
чл. 165, ал. 1, т. 1.
(8) При възникване на извънредна ситуа
ция в инвестиционен посредник, лицензиран
в Републ ика България, с регистриран значим
клон в държава членка, който потенциално
застрашава финансовата стабилност в Репуб
лика България или в съответната държава
членка, комисията уведомява органите по
чл. 175в.
Чл. 175б. (1) Когато комисията е консо
лидиращ надзорен орган или такъв не съ
ществува, но инвестиционният посредник е
лицензиран в Република България, тя участва
при вземането на решение за определяне за
значим клона, чрез който инвестиционният
посредник извършва дейност на територията
на приемаща държава членка по искане на
компетентния орган на тази държава членка.
(2) Комисията взема решение съвместно с
компетентния орган на приемащата държава
членка в срок от два месеца от получаване на
искането на този компетентен орган.
(3) Когато в срока по ал. 2 не е постиг
нато съвместно решение и компетентният
орган на приемащата държава членка вземе
самостоятелно решение, то е задължително
за комисията.
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Чл. 175в. (1) Когато разпоредбите на чл. 167а
и 167б не са приложими и комисията упражнява
надзор върху инвестиционен посредник със
значими клонове в други държави членки, тя
създава и председателства надзорна колегия
от компетентните органи от тези държави
членки с цел улесняване на сътрудничеството
по чл. 175а. Надзорната колегия се създава
и извършва дейността си съгласно писмени
правила, разработени от комисията и съгла
сувани с останалите компетентни органи.
(2) Комисията определя компетентните
органи, които ще участват в дадено заседание
или дейност на колегията, като отчита значе
нието на тези органи за надзорната дейност,
която ще бъде планирана или координирана,
включително възможното въздействие върху
финансовата стабилност в съответните дър
жави членки съгласно чл. 175, ал. 4 и задъл
женията по чл. 175а.
(3) Комисията предварително предоставя
на всички членове на надзорната колегия
информацията относно организацията на за
седанията на колегиите, основните въпроси
за обсъждане и дейностите, които ще се раз
глеждат. Комисията предоставя своевременно
на всички членове на надзорната колегия и
цялата информация относно взетите на тези
заседания решения и предприетите мерки.
Чл. 175г. (1) При възникване на извънредна
ситуация по смисъла на чл. 166, ал. 1 комиси
ята предоставя информация на централните
банки от Европейската система на централните
банки, когато тази информация е необходима
за изпълнението на техните законово устано
вени функции, включително провеждането на
парична политика и свързаното осигуряване на
ликвидност, надзора над платежните системи,
системите за клиринг и сетълмент, както и
поддържането на финансовата стабилност.
(2) При възникване на извънредна ситуация
по смисъла на чл. 166, ал. 1 комисията може
да предостави информация, представляваща
професионална тайна, на Министерството на
финансите и на органите от други държави
членки, отговарящи за законодателството в
областта на надзора на финансовите институ
ции, инвестиционните посредници и застрахо
вателите, когато е необходима за изпълнение
на техните функции.“
§ 36. В допълнителните разпоредби се
правят следните промени:
1. В § 1 се правят следните изменения:
а) в т. 26 „Група свързани лица“, буква „б“
след думите „финансови проблеми за едното“
се добавя „включително при финансиране или
погасяване на задълженията му“, а след думите
„изплащане на задълженията“ се добавя „или
финансирането на дейността на“;
б) създава се т. 54:
„54. „Консолидиращ надзорен орган“ е
компетентни ят орган, който отговаря за
упражняването на надзор на консолидирана
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основа на инвестиционен посредник майка от
Европейския съюз, както и на инвестиционен
посредник, контролиран от финансов холдинг
майка в Европейския съюз.“
2. Създава се § 3:
„§ 3. Тази наредба въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2006/49/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. от
носно капиталовата адекватност на инвестици
онните посредници и кредитните институции
(преработена).
2. Директива 2006/48/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.
относно предприемането и осъществяването
на дейност от кредитните институции (пре
работена).
3. Директива 2009/27/ЕО на Комисията
от 7 април 2009 г. за изменение на някои
приложения към Директива 2006/49/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по от
ношение на техническите разпоредби относно
управлението на риска.
4. Директива 2009/83/ЕО на Комисията
от 27 юли 2009 г. за изменение на някои
приложения към Директива 2006/48/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отно
шение на техническите разпоредби относно
управлението на риска.
5. Директива 2009/111/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета от 16 септември
2009 г. за изменение на директиви 2006/48/
ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение
на банки – филиали на централни институции,
определени елементи на собствения капитал,
големи експозиции, надзорна уредба и управ
ление при кризи.“
§ 37. В таблица 1 на приложение 1 думите
„Дългови ценни книжа, емитирани или гаран
тирани от търговски предприятия, които биха
получили първа или втора степен кредитно
качество по правилата в глава дванадесета,
раздел I.“ се заменят с „Дългови ценни кни
жа, емитирани или гарантирани от търговски
предприятия, които биха получили първа,
втора и трета степен кредитно качество по
правилата в глава дванадесета, раздел I.“ , а
думите „Дългови ценни книжа, емитирани
или гарантирани от търговски предприятия,
които биха получили трета или четвърта сте
пен кредитно качество по правилата в глава
дванадесета, раздел I“ се заменят с „Дългови
ценни книжа, емитирани или гарантирани от
търговски предприятия, които биха получили
четвърта степен кредитно качество по прави
лата в глава дванадесета, раздел I“.
§ 38. В приложение № 2 към глава два
надесета, раздел I, т. 4, буква „а“, изречение
второ думите „в условията се позволява на
институцията да ги отменя“ се заменят с „в
условията на институцията се позволява да
ги отменя“.
§ 39. В приложение № 3 към глава седма
се правят следните промени:
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1. В параграф I, т. 5 („Нетираща съвкуп
ност“) накрая се добавя следното изречение:
„Всички договорени съвкупности от операции
по нетиране с една насрещна страна, съгласно
метода на вътрешните модели, могат да бъдат
третирани като една нетираща съвкупност, ако
симулираните отрицателни пазарни стойности
на отделните нетиращи съвкупности са по
лучили стойност 0 в оценката на очакваната
експозиция (ЕЕ).“
2. В параг раф II т. 5 се измен я така:
„5. Когато инвестиционен посредник купува
защита за експозиция от инвестиционния си
портфейл или за експозиция към кредитен
риск на насрещната страна чрез кредитни
деривати, той може да изчислява капитало
вото си изискване за хеджираната позиция
съгласно т. 54 – 57 от приложение № 6 или с
разрешение на заместник-председателя съг
ласно т. 1.1.2 в раздел I от приложение № 5.
В тези случаи стойността на експозицията
към кредитен риск на насрещната страна за
тези кредитни деривативи се определя като
нула. При изчисляването на капиталовите
изисквания за кредитен риск на насрещната
страна инвестиционният посредник може да
избере да включва всички кредитни дерива
ти, невключени в търговския му портфейл и
купени като защита за експозиция от инвес
тиционния му портфейл или за експозиция
към кредитен риск от насрещната страна само
когато кредитната защита е призната съгласно
разпоредбите на тази наредба. В случай че
посредникът избере да прилага изчислението
на капиталовите изисквания по предходното
изречение, то се прилага последователно.“
3. В параграф V т. 33 се изменя така:
„33. За всеки издател на референтен дългов
инструмент, представляващ базов инструмент
за суап за кредитно неизпълнение, се обособява
една хеджираща съвкупност. Съвкупността от
кредитните суапове „за n-то неизпълнение“
се третира, както следва:
а) размерът на рискова позиция в ре
ферентния дългов инструмент в базисната
съвкупност за кредитните суапове „за n-то
неизпълнение“ е ефективната условна стойност
на референтния дългов инструмент, умножена
с модифицираната дюрация на дериватива
„за n-то неизпълнение“ по отношение на
промяната в кредитния спред на референтния
дългов инструмент;
б) за всеки референтен дългов инструмент
в съвкупността, базисна за кредитните су
апове „за n-то неизпълнение“, има само една
хеджираща съвкупност; рисковите позиции,
произтичащи от различни кредитни суапове
„за n-то неизпълнение“, не се включват в една
и съща хеджираща съвкупност;
в) мултипликаторът на кредитния риск на
насрещната страна, приложим за всяка хеджи
раща съвкупност, създадена за един референтен
дългов инструмент за дериватив „при n-то
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неизпълнение“, е 0,3 на сто за референтните
дългови инструменти с присъдена кредитна
оценка от призната АКР, съответстваща на
степен кредитно качество от 1 до 3, и 0,6 на
сто за други дългови инструменти.“
§ 40. В приложение № 4 към глава двана
десета, раздел І се правят следните промени:
1. В т. 1.1.4 накрая се добавя следното
изречение: „При изчисляването на размери
те на рисково претеглените експозиции към
централни правителства или централни банки
на държави членки, които са деноминирани
и финансирани в местната валута на дър
жава членка, се присъжда същото рисково
тегло, което би било приложимо към такива
експозиции, деноминирани и финансирани в
тяхната местна валута.“
2. Точка 1.6.7 се изменя така:
„1.6.7. На експозиции към институции с
остатъчен срок до падежа над 3 месеца и с
кредитна оценка от призната АКР се приписва
рисково тегло по таблица № 4 в зависимост
от това към коя степен в скалата за кредитно
качество на оценките на приемливите АКР
се съотнася кредитната им оценка съгласно
преценката на комисията.“
3. Точка 1.6.9 се изменя така:
„1.6.9. На експозиции към институции с
остатъчен срок до падежа до 3 месеца и с
кредитна оценка от призната АКР се приписва
рисково тегло по таблица № 5 в зависимост
от това към коя степен в скалата за кредитно
качество на оценките на приемливите АКР
се съотнася кредитната им оценка съгласно
преценката на комисията.“
4. Точка 1.14 се изменя така:
„1.14. Експозиции към институции и тър
говски предприятия с краткосрочна кредитна
оценка
На експозиции към институции или тър
говски предприятия, за които има присъдена
краткосрочна кредитна оценка от призната
АКР, се приписва рисково тегло по таблица
№ 7 в зависимост от това към коя от степените
в скалата за кредитно качество на оценките
на призната АКР се съотнася кредитната им
оценка съгласно преценката на комисията.“
5. В т. 2.1.5, буква „в“ след думата „коми
сията“ се добавя „информация за“.
§ 41. В приложение № 5 към глава двана
десета, раздел ІІ се правят следните промени:
1. В раздел І, т. 1.3.3 след думите „потенци
алната загуба“ се добавя „от експозициите на
инвестиционния посредник в акции“, думата
„доходността“ се заменя с „реализираната
доходност“, а думите „отделна експозиция“
се заменят с „експозицията, представляваща
портфолиото в акции“.
2. В раздел I т. 1.4 се изменя така:
„1.4. Рисково претеглени експозиции към
активи, които нямат характер на кредитни
вземания
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Рисково претеглените размери на експо
зициите се изчисляват по следната формула:
Рисково претеглен размер на експозиция
та = 100% * стойността на експозицията. В
случаите, когато експозицията представлява
остатъчна стойност на отдадени на лизинг
имоти, рисково претегленият размер на екс
позицията се изчислява по следния начин:
1/t * 100% * стойността на експозицията,
където t е по-голямата стойност между 1
и броя на оставащите години по лизинговия
договор.“
3. В раздел II, т. 1.13, буква „в“ накрая
се добавя: „За репо сделки или сделки по
п редоставяне и ли пол у чаване на заем в
ценни книжа или стоки, които са предмет
на рамково споразумение за нетиране, М е
равно на среднопретегления остатъчен срок
до падежа на сделките, като М е най-малко
5 дни. За претеглянето на остатъчния срок
до падежа се използва условната стойност на
всяка сделка;“.
4. В раздел IV, т. 2.6.1 след думите „цен
трални банки“ се добавя „и търговски пред
приятия, които отговарят на изискванията на
т. 19.7 от приложение № 6,“.
§ 42. В приложение № 6 към глава дванаде
сета, раздел III, се правят следните промени:
1. Създава се т. 9.4:
„9.4. Ако предприятието за колективно
инвестиране не е ограничено до инвестиране
в инструменти, които са приемливи за призна
ване по т. 8.1 – 8.6, 9.1 и 9.2, дяловите единици
могат да бъдат признавани за обезпечение
със стойността на приемливите активи, ако
предприятието за колективно инвестиране е
инвестирало в неприемливи активи в най-ви
соката разрешена от правомощията му степен.
Когато неприемливите активи могат да имат
отрицателна стойност поради задължения или
условни задължения, произтичащи от собстве
ност, инвестиционният посредник изчислява
общата стойност на неприемливите активи и
намалява стойността на приемливите активи
със стойността на неприемливите активи, ако
последната е отрицателна като общ сбор;“.
2. Създава се т. 10.3:
„10.3. Ако предприятието за колективно
инвестиране не е ограничено до инвестиране
в инструменти, които са приемливи за призна
ване по точки 8.1 – 8.6, 9.1 и 9.2 и позициите
по т. 10.1, дяловите единици могат да бъдат
признавани за обезпечение със стойността
на приемливите активи, ако предприятието
за колективно инвестиране е инвестирало в
неприемливи активи в най-високата разрешена
от правомощията му степен. Когато непри
емливите активи могат да имат отрицателна
стойност поради задължения или условни
задължения, произтичащи от собственост,
инвестиционният посредник изчислява об
щата стойност на неприемливите активи и
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намалява стойността на приемливите активи
със стойността на неприемливите активи, ако
последната е отрицателна като общ сбор.“
3. Точка 13.2.1 се изменя така:
„13.2.1. застрахователят, издал животоза
страхователната полица, отговаря на изисква
нията на попада в обхвата на разпоредбите на
Директива 2002/83/ЕО и Директива 2001/17/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
или е обект на надзор от страна на компе
тентен орган на трета държава, прилагащ
надзорни изисквания, равностойни на тези
в Общността“.
4. Точка 13.2.7 се изменя така:
„13.2.7. кредитната защита трябва да е
предоставена най-малко за срока на пога
сяване на заема; когато това е невъзможно
поради прекратяване на застрахователното
п равоот ношение п реди к райни я срок на
заема, инвестиционният посредник трябва
да осигури сумата, която ще се получи по
застрахователния договор, да продължи да
служи като гаранция до изтичането на срока
за погасяване на заема.“
5. Точка 13.3 се заличава.
§ 43. В приложение № 7 към глава дванаде
сета, раздел IV, се правят следните промени:
1. Точки 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 се изменят така:
„2. Минимални изисквания за признаване
на значително прехвърляне на кредитния риск
при традиционна секюритизация.
Инвестиционният посредник инициатор на
традиционна секюритизация може да изключи
секюритизирани експозиции от изчислението
на размера на рисково претеглените експо
зиции и размера на очакваната загуба, ако е
изпълнено едно от следните условия:
а) значителен кредитен риск, свързан със
секюритизираните експозиции, е прехвърлен
на трети страни;
б) инвестиционният посредник инициатор
прилага рисково тегло 1 250 на сто спрямо
вси чк и сек юри т изи ращ и позиц ии, кои т о
държи в тази секюритизация, или с тяхната
стойност намалява собствения капитал по
чл. 7, ал. 5, т. 6.
2.1. Прехвърляне на значителен кредитен
риск има в случаите, посочени по-долу, освен
в случаите, когато заместник-председателят
прецени, че постигнатото вероятно намаление
на рисково претеглените от инвестиционния
посредник инициатор не е обосновано със
съответстващо прехвърляне на кредитен риск
на трети страни:
а) рисково претеглените размери на екс
позициите на секюритизиращите позиции
тип „мецанин“, държани от инвестиционния
посредник инициатор в тази секюритизация,
не надхвърлят 50 на сто от рисково претег

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

лените размери на експозициите на всички
секюритизиращи позиции тип „мецанин“,
съществуващи в тази секюритизация;
б) когато дадена сек юритизаци я н яма
секюритизиращи позиции тип „мецанин“, а
инициаторът може да докаже, че стойност
та на експозицията на секюритизиращите
позиции, с които се намалява собственият
капитал или за които би било определено
рисково тегло 1 250 на сто, надхвърля със
значителен марж обоснованата оценка на
оча к ва ната за г уба по сек юри т изи ра н и т е
позиции, инвестиционният посредник ини
циатор не може да държи повече от 20 на
сто от стойностите на секюритизираните
експозиции, с които се намалява собственият
капитал или за които би било определено
рисково тегло 1 250 на сто.
2.2. За целите на т. 2.1 секюритизиращи
позиции тип „мецанин“ са секюритизиращи
позиции, за които се прилага рисково тегло
под 1 250 на сто и които са с по-ниска степен
на обезпечение от първостепенните позиции
в тази секюритизация и с по-ниска степен на
обезпечение от всяка секюритизираща позиция
в тази секюритизация, за която:
а) при секюритизираща позиция по т. 6.2 се
определя 1-ва степен кредитно качество; или
б) при секюритизираща позиция по т. 6.3
се определя 1-ва или 2-ра степен кредитно
качество съгласно т. 5.
2.3. Заместник-п редседател я т може да
приеме, че е прехвърлен значителен кредитен
риск, ако инвестиционният посредник докаже,
че има въведени политики и методология,
които гарантират, че възможните намаления
на капиталовите изисквания, постигнати от
него като инициатор чрез секюритизацията,
са обосновани със съразмерно прехвърляне
на кредитен риск към трети страни. Замест
ник-председателят приема, че е прехвърлен
значителен кредитен риск, ако инвестицион
ният посредник инициатор може да докаже,
че прехвърлянето на риск към трети страни
се признава както за целите на управлението
на риска от посредника, така и за разпреде
лението на капитала му.
2.4. За признаване на значително прех
върляне на кредитния риск при традиционна
секюритизация трябва да бъдат спазени и
следните условия:
а) документацията по секюритизацията
отразява с достатъчно висока точност ико
номическата същност на сделката;
б) инвестиционният посредник инициатор
и неговите кредитори нямат достъп до секю
ритизираните експозиции;
в) емитираните ценни книжа не представ
ляват задължения за плащане на инвестици
онния посредник инициатор;
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г) лицето, на което се прехвърля, е дру
жество със специална цел – секюритизация;
д) инвестиционният посредник инициатор
не осъществява пряк или непряк контрол върху
прехвърлените експозиции; инвестиционният
посредник инициатор може да осъществява
пряк контрол върху прехвърлените експози
ции, ако има правото да ги изкупи обратно,
за да извлече ползи, или ако е задължен да
поеме отново прехвърления риск; запазването
на правата или задълженията по отношение
обслужването на експозицията е пряк контрол
върху експозицията;
е) когато е налице „опция за крайно изку
пуване“, следва да бъдат изпълнени следните
условия:
аа) опцията се упражнява по решение на
инвестиционния посредник инициатор;
бб) опци ята може да бъде у пра ж нена
само когато 10 на сто или по-малко от пър
воначалната стойност на секюритизираната
експозиция остава неизплатена; и
вв) опцията не е с цел избягване на прех
върлянето на загубите към позиции за кредит
но подобрение или други позиции, държани
от инвеститорите, и не е структурирана да
осигури по друг начин кредитно подобрение;
ж) документацията за секюритизиране не
може да съдържа клаузи, които предвиждат
увеличаване на доходността на държателите
на секюритизиращите позиции в отговор на
влошаване понижаване на кредитното качест
во на базовите експозиции;
з) с изключение на случаите на предсрочно
погасяване документацията за секюритизиране
не може да съдържа клаузи:
аа) които изискват позициите в секюритиза
цията да бъдат подобрени от инвестиционния
посредник инициатор или изискват нарастване
на доходността на инвеститорите в отговор
на влошаването на кредитното качество на
секюритизираните експозиции; или
бб) за нарастване доходността на лицата,
държащи позиции по секюритизация, в отго
вор на влошаването на кредитното качество
на базовия актив.“
2. Досегашните т. 2.5 – 2.8.2 се заличават.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. Минимални изисквания за признаване
на значително прехвърляне на кредитния риск
при синтетична секюритизация.
Инвестиционният посредник инициатор на
синтетична секюритизация може да изчислява
рисково претеглените експозиции и съответно
размера на очакваната загуба за секюритизи
раните експозиции съгласно точки 4.1 и 4.2,
ако е изпълнено едно от следните условия:
а) значителен риск е бил прехвърлен към
трети страни чрез обезпечена кредитна защита
или чрез кредитна защита с гаранции;
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б) инвестиционният посредник инициатор
прилага рисково тегло 1 250 на сто спрямо
вси чк и сек юри т изи ращ и позиц ии, кои т о
държи в тази секюритизация, или с тяхната
стойност намалява собствения капитал по
чл. 7, ал. 5, т. 6.“
4. Точки 3.1, 3.2 и 3.3 се изменят така:
„3.1. А ко едно от посочени те по -дол у
условия е спазено, се смята, че има прех
върляне на значителен кредитен риск, освен
ако компетентният орган реши в конкретен
случай, че възможното намаление на рисково
претеглените размери на експозициите, ко
ето инвестиционният посредник инициатор
би постигнал чрез тази секюритизация, не е
обосновано със съразмерно прехвърляне на
кредитен риск на трети страни. Прехвърляне
на значителен кредитен риск има в случаите,
посочени по-долу, освен в случаите, когато
заместник-председателят прецени, че постиг
натото вероятно намаление на размера на
рископретеглените експозиции от инвестици
онния посредник инициатор не е обосновано
със съответстващо прехвърляне на кредитен
риск на трети страни:
а) рисково претеглените размери на екс
позициите на секюритизиращите позиции
тип „мецанин“, държани от инвестиционния
посредник инициатор в тази секюритизация,
не надхвърлят 50 на сто от рисково претег
лените размери на експозициите на всички
секюритизиращи позиции тип „мецанин“,
съществуващи в тази секюритизация;
б) когато в дадена секюритизация няма
секюритизиращи позиции тип „мецанин“, а
инициаторът може да докаже, че стойността на
експозицията на секюритизиращите позиции,
с които се намалява собственият капитал или
за които би било определено рисково тегло
1 250 на сто, надхвърля със значителен марж
обоснованата оценка на очакваната загуба по
секюритизираните позиции, инвестиционният
посредник инициатор не може да държи по
вече от 20 на сто от стойностите на секюри
тизираните експозиции, с които се намалява
собственият капитал или за които би било
определено рисково тегло 1 250 на сто.
3.2. За целите на т. 3.1 секюритизиращи
позиции тип „мецанин“ са секюритизиращи
позиции, за които се прилага рисково тегло
под 1 250 на сто и които са с по-ниска степен
на обезпечение от първостепенните позиции
в тази секюритизация и с по-ниска степен на
обезпечение от всяка секюритизираща позиция
в тази секюритизация, за които:
а) при секюритизираща позиция по т. 6.2 се
определя 1-ва степен за кредитно качество; или
б) при секюритизираща позиция по т. 6.3
се определя 1-ва или 2-ра степен кредитно
качество съгласно т. 5.
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3.3. Заместник-председателят може да пре
цени, че е бил прехвърлен значителен кредитен
риск, ако инвестиционният посредник докаже,
че има въведени политики и методология,
които гарантират, че възможните намаления
на капиталовите изисквания, постигнати от
него като инициатор на секюритизацията,
са обосновани със съразмерно прехвърляне
на кредитен риск към трети страни. Замест
ник-председателят приема, че е прехвърлен
значителен кредитен риск, ако инвестицион
ният посредник инициатор може да докаже,
че прехвърлянето на риск към трети страни
се признава както за целите на управлението
на риска от посредника, така и за разпреде
лението на капитала му.“
5. Създава се т. 3.4:
„3.4. Прехвърлянето на риск трябва да
отговаря и на следните условия:
а) документацията по секюритизацията
отразява с достатъчно висока точност ико
номическата същност на сделката;
б) кредитната защита, на основата на която
кредитният риск е прехвърлен, е приемлива
и отговаря на изискванията по глава двана
десета, раздел III за признаване на кредитна
защита; за целите на тази точка дружество
със специална цел – секюритизация, не се
признава за приемлив продавач на защита
с гаранции;
в) инструментите, използвани за прехвърля
не на кредитния риск, не трябва да съдържат
условия, които:
аа) установяват значими прагове на същест
веност, под които кредитната защита не се
счита за изискуема, ако настъпи кредитното
събитие;
бб) позволяват прекратяване на защитата
поради влошаване на кредитното качество на
базовите експозиции;
вв) изискват секюритизиращите позиции
да бъдат подобрени от инвестиционния пос
редник инициатор, с изключение на случаите
на предсрочно погасяване;
гг) предвиждат нарастване на цената на
кредитната защита или доходността на дър
жателите на секюритизирани позиции при
влошаване на кредитното качество на базовите
експозиции.“
6. Създава се т. 5.2.8:
„5.2.8. Когато АКР извършва кредитната
оценка на структурирани финансови инстру
менти, тя е задължена да направи публично
дост ъпно разяснението относно това как
представянето на пула активи влияе върху
присъдената от нея кредитна оценка.“
7. В т. 6.2.6.1 текстът на буква „а“ преди
подбуква „аа“ се изменя така:
„а) за определяне на стойността на експо
зицията може да се приложи конверсионен
коефициент 50 на сто спрямо номиналния
размер на ликвидното улеснение, когато са
спазени следните условия:“.
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8. Точка 6.2.6.2 се заличава.
9. В т. 6.2.8 думата „смекчаването“ се за
меня с „редукцията“.
10. В т. 6.3.1.7 буква „кк“ се изменя така:
„кк) установените стандарти на програмата
за покрити с активи търговски ценни книжа
трябва да установят минимални критерии за
приемливост на активите, които:
– забран яват зак у п у ванет о на ак т иви,
които имат значително просрочие и са в
неизпълнение;
– ограничават свръхконцентрацията към
индивидуа лни длъж ници или геог рафск и
области;
– ограничават срока на закупуваните ак
тиви;“.
11. В т. 6.3.3:
а) в буква „а“ думите „букви „б“ и „в“ се
заменят с „буква „в“;
б) буква „б“ се заличава.
12. Точки 6.3.5.2 и 6.3.5.3 се заличават.
§ 44. В приложение № 8 към глава трина
десета, раздел I се правят следните изменения:
1. В т. 2.1:
а) в текста преди формулата след думи
те „Капиталовото изискване“ се добавя „за
операционен риск“, а думите „сума от“ се
заменят със „средна стойност от тригодиш
ните суми на“;
б) във формулата думите „нетният годишен
доход по групи дейности“ се заменят с „брутен
годишен доход по групи дейности“.
2. Точка 2.2 се изменя така:
„2.2. Брутните годишни доходи по групи
дейности се умножават по съответните ко
ефициенти от таблица № 1 и се сумират за
всяка година. За всяка година отрицателните
стойности на капиталовите изисквания (произ
тичащи от отрицателния брутен доход) по която
и да е група дейности могат да бъдат покрити
с положителните стойности от капиталовите
изисквания от друга група дейности. Когато
полученият общ резултат за дадена година е
отрицателна величина, той се заменя с нула.
Когато не са налични одитирани данни, могат
да се използват вътрешни експертни оценки.“
3. В т. 3.2.2, буква „б“ след първото изре
чение се добавя: „При изключителни обсто
ятелства загубите от събития, които засягат
инвестиционния посредник, могат да бъдат
отнесени към допълнителна група дейности,
наречена „корпоративни позиции.“, а след
думите „Не подлежат на изискване за опера
ционен риск“ се добавя „загуби“.
4. В т. 3.3.4 след думите „застрахователното
покритие“ се добавя „и другите механизми за
прехвърляне на риск“.
5. В т. 5.3 думите „след изтичането на кой
то“ се заменят със „след изтичане на периода,
инвестиционният посредник“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 45. Разпоредбите на чл. 126а – 126ж се
прилагат по отношение на нови схеми за се
кюритизация, емитирани на или след 1 януари
2011 г. Разпоредбите на чл. 126а – 126ж се при
лагат след 31 декември 2014 г. по отношение
на съществуващите схеми за секюритизация
в случай на прибавяне на нови базисни екс
позиции или тяхната замяна след тази дата.
В случай на системна ликвидна криза на
пазара комисията може да спре прилагането
на изискванията, посочени в чл. 126а и 126б.
§ 46. (1) Комисията оповестява следната
информация:
1. До 31 декември 2010 г. – общите кри
терии и методологии, приети за преглед на
спазването на чл. 126а – 126ж.
2. Обобщено описание на резултатите
от надзорния преглед и описание на нало
жените мерки в случаи на неспазване на
чл. 126а – 126ж, констатирани на годишна
основа, считано от 31 декември 2011 г.
(2) По отношение на изискването, уста
новено в този параграф, се прилага чл. 160.
§ 47. Приложение № 4, т. 1.1.4 се прилага
до 31.12.2015 г.
§ 48. Разпоредбите на чл. 143, ал. 3, изре
чение второ се прилагат от 31.12.2012 г.
§ 49. Инвестиционните посредници, които
не спазват предвидените в чл. 7, ал. 7 и 8
ограничения, са длъжни да разработят стра
тегии и процедури, включващи необходими
те мерки за привеждане на дейността им в
съответствие с изискванията на посочените
разпоредби, в срок до 31 декември 2010 г.
Заместник-председателят извършва преглед
на стратегиите и процедурите по изречение
първо по реда на чл. 155.
§ 50. По отношение на инструментите,
които се считат за еквивалентни на позици
ите, посочени в чл. 6, ал. 2, т. 1 – 10, но не
попадат в приложното поле на чл. 6, ал. 2,
т. 1 или не отговарят на посочените в чл. 6а,
ал. 1, т. 1 – 3 критерии, се приема, че попадат
в приложното поле на чл. 6, ал. 1, т. 11 до
31 декември 2040 г. при спазване на следните
ограничения:
1. До 20 на сто от общата сума по чл. 6,
ал. 2, т. 1 – 11, минус сумата по чл. 6, ал. 3 –
между 10 и 20 години след 31 декември 2010 г.
2. До 10 на сто от общата сума по чл. 6,
ал. 2, т. 1 – 11, минус сумата по чл. 6, ал. 3 –
между 20 и 30 години след 31 декември 2010 г.
§ 51. Наредбата се издава на основание чл. 8,
ал. 7 и 8 и чл. 10, ал. 3, изр. първо ЗПФИ и
е приета с Решение № 123-Н от 09.12.2010 г.
на Комисията за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
10923
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

ВЕСТНИК

се заменят със следните редове:
„

РЕШЕНИЕ № 1605
от 9 декември 2010 г.

за изменение на Националния номерационен
план (ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
На основание чл. 30, т. 14, чл. 35, ал. 1
и чл. 133, ал. 1 от Закона за електронните
съобщения и чл. 4 от Наредба № 1 от 2010 г.
за правилата за разпределение и процедури
те по първично и вторично предоставяне за
ползване, резервиране и отнемане на номера,
адреси и имена Комисията за регулиране на
съобщенията реши:
§ 1. Наименованието на последната колона
от Националния номерационен план (ННП)
от „Дължина на национално значимите но
мера“ се изменя на „Максимална дължина
на национално значимите номера“.
§ 2. Следните редовете от ННП:
„
112

Единен европейски номер
за спешни повиквания

13А
Резервирани
(А=5,6,7,8,9)
118ХУ

150

Кратък национален номер
за достъп до спешни услу
ги – „Спешна медицинска
помощ“
Ще се използва паралелно
със 112

Единен европейски номер
за спешни повиквания

-

3

118

Код за достъп до справочни
услуги, с формат на номе
рата 118ХУ

3

5

13А
Резервирани
(А=0,1,5,6,7,8,9)

3

5

3

3

166

Кратък национален номер
за достъп до спешни услу
ги – „Полиция“
Ще се използва паралелно
със 112

3

35

Географски кодове – обл.
Пазарджик

3/4/5

8/7 *)

48

Национален код за достъп
до мобилна мрежа

2

8

66

Ге о г р а ф с к и
Габрово

2

8/7 *)

84

Географски кодове – гр.
2/3/4/5
Разград, обл. Разград

код – гр.

3

150

Кратък национален номер
за достъп до спешни услу
ги – „Спешна медицинска
помощ“
Ще се използва паралелно
със 112

-

3

160

Кратък национален но
мер за достъп до спешни
услуги – „Пожарна без
опасност и защита на на
селението“
Ще се използва паралелно
със 112

-

3

166

Кратък национален номер
за достъп до спешни услу
ги – „Полиция“
Ще се използва паралелно
със 112

-

3

35

Географски кодове – обл.
3/4/5 8
Пазарджик

48

Резервиран

66

Ге о г р а ф с к и
Габрово

84

Географски кодове – гр.
2/3/4/5 8
Разград, обл. Разград

код – гр.

2

8

2

8

“

Кратък национален но
мер за достъп до спешни
услуги – „Пожарна без
опасност и защита на на
селението“
Ще се използва паралелно
със 112

160

112

3

Кодове за достъп до теле
фонни справочни услуги
(телефонен указател)

С Т Р. 7 1

„

„

“

§ 3. Следните редове се заличават:

130XУ

Кодове за достъп до „Телефонни
5
повреди“

131XУ

Кодове за технологични нужди

5

“
§ 4. Забележката след таблицата се изменя
по следния начин:
„*) – Национално значимите номера с мак
симална дължина от седем цифри се използват
само в аналоговата мрежа на „БТК“ – АД.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Решението се приема на основание
чл. 133, ал. 1 от Закона за електронните
съобщения и влиза в сила от датата на обна
родването в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
10856

С Т Р.

72
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-12-91
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми
нистрацията във връзка с Решение 2010/455/ЕО
(обн., ОВ 216 от 2010 г.) на Комисията от 13 август
2010 г. за изменение на решения № 2008/934/ЕО
(обн., ОВ 333 от 2008 г.) и 2008/941/EO (обн., ОВ
335 от 2008 г.) относно датата, до която разрешени
ята може да продължат да са в сила, и гратисния
период в случаите, когато нотификаторът е внесъл
заявление съгласно ускорената процедура, пред
видена в Регламент (ЕО) № 33/2008, нареждам:
І. В Заповед № РД-12-35 от 28.05.2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), т. 1, в таблицата се правят
следните изменения:
1. в колона 4 „Краен срок за прекратяване на
националните разрешения“ срокът „31.12.2010 г.“
се заменя с „31.12.2011 г.“;
2. в колона 5 „Краен срок за употреба на
наличните количества“ срокът „31.12.2011 г.“ се
заменя с „31.12.2012 г.“.
ІІ. В Заповед № РД-12-36 от 28.05.2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), т. 1, в таблицата се правят
следните изменения:
1. в колона 4 „Краен срок за прекратяване на
националните разрешения“ срокът „31.12.2010 г.“
се заменя с „31.12.2011 г.“;
2. в колона 5 „Краен срок за употреба на
наличните количества“ срокът „31.12.2011 г.“ се
заменя с „31.12.2012 г.“.
Изпълнението на заповедта възлагам на ге
нералния директор на Национална служба за
растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Цв. Димитров

10821
ЗАПОВЕД № РД-12-92
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/81/ЕС на Комисията от 25 ноември 2010 г.
за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съ
вета по отношение разширяването на обхвата на
употребата на активното вещество 2-фенилфенол
(обн., ОВ 310 от 2010 г.) нареждам:
I. Изменям списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република

България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.
(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Запо
вед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Запо
вед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), както следва:
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Общо
име, иденти
фикационни
номера

IUPAC
име

Чисто
та

Дата
на
вли
зане в
сила

Дата
на из
тичане
на сро
ка на
включ
ване

305. 2-фенил бифени л- ≥ 9 9 8 01.01. 31.12.
фенол (вклю 2-ол
g/kg
2010 г. 2019 г.
чително не
говите соли,
като нат ри
ева сол)
CAS №: 9043-7
CIPAC №: 246

Срок на
прила
гане на
разпо
редбите
на наци
онално
ниво

Срок
на при
ключване на
прере
гистрацията

1.01.
2011 г.

31.12.
2014 г.

Специални разпоредби

ЧАСТ А
Могат да бъдат разрешени само употреби
на закрито като фунгицид след прибиране
на реколтата.
ЧАСТ Б
С оглед на прилагането на единните прин
ципи, предвидени в приложение VI, следва
да се отчитат заключенията на доклада от
прегледа за 2-фенилфенол, и по-специално
допълнения I и II към него, в окончател
ната им редакция, изготвена на 27 ноември
2009 г. от Постоянния комитет по храни
телната верига и здравето на животните,
както е изменен от посочения комитет на
28 октомври 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите членки
трябва да обърнат особено внимание на:
– защитата на операторите и на работниците,
като гарантират, че условията за употреба
предписват използване на подходяща лична
предпазна екипировка;
– въвеждането на подходящи практики за
управление на отпадъците във връзка с
обработката на останалия след третирането
отработен разтвор, включително водата
за почистване на дъждовалната и другите
приложни инсталации; държавите членки,
разрешаващи изхвърлянето на отработените
води в канализационната система, са длъж
ни да осигурят извършването на оценка на
риска в местен мащаб.
Съответните държави членки осигуряват
предоставянето на Комисията от страна
на нотификатора на:
– допълнителна информация по отношение
на опасността от депигментация на кожата
при работници и потребители вследствие
на евентуална експозиция на метаболита
2-фенилхидрохинон (PHQ), присъстващ
върху кората на цитрусови плодове;
– допълнителна информация, която да по
твърди, че приложеният при изпитванията
за наличие на остатъчни количества метод
за анализ вярно определя остатъчните ко
личества от 2-фенолфенол, PHQ и от техни
комбинации.
Те следят за това нотификаторът да пре
достави тази информация на Комисията до
31 декември 2011 г.
Освен това въпросните държави членки
осигуряват предоставянето на Комисията
от страна на нотификатора на допълнителна
информация за потвърждаване на остатъч
ните вещества, констатирани в резултат
от техниките на прилагане, различни от
дъждовалните камери.
Те осигуряват предоставянето на Комисията
от страна на нотификатора на тази инфор
мация до 31 декември 2012 г.

“
II. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Национална служба за растителна
защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Вър
ховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
10822

За министър: Цв. Димитров

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-09-1139
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/70/ЕС на Комисията от 28 октомври 2010 г.
за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
във връзка с изтичането на срока за включването
на активното вещество карбендазим в приложе
ние I (обн., ОВ 283 от 2010 г.) нареждам:
І. В Заповед № РД-09-400 от 15.06.2007 г. (ДВ,
бр. 55 от 2007 г.), изменена със Заповед № РД-0942 от 25.01.2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), в коло
на 7 „Дата на изтичане на срока на включване“
към „Общо име, идентификационни номера 144.
Карбендазим (неопределена стереохимия) CAS
№ 10605-21-7 CIPAC № 263“ думите „31 декември
2010 г.“ се заменят с „13.06.2011 г.“.
ІІ. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на ге
нералния директор на Национална служба за
растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едно
месечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
10820

За министър: Цв. Димитров

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 20 декември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във връз
ка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането
му и решение на общинския съвет Управителният
съвет на Националния компенсационен жилищен
фонд утвърждава промяна в персоналния състав
на местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Вълчи дол, област Варна (ДВ, бр. 43
от 2008 г.), като освобождава Маргарита Вълчева
Георгиева – председател на местната комисия, и
утвърждава Илияна Ставрева Хлебарова за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 10111012 на Общинския съвет – гр. Вълчи дол, взето
с протокол № 45 от 29.10.2010 г.
Новоутвърденият председател е легитимен
да взема управленски решения и да подписва
протоколи на местната комисия от деня на об
народване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата
на предложилия го общински съвет.
Председател: М. Тотева
10826

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 817-ИП
от 15 декември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 20, ал. 1, т. 1,
предложение второ във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5
от Закона за пазарите на финансови инструменти
Комисията за финансов надзор отнема издадения
лиценз за извършване на дейност като инвести
ционен посредник на „Маклер – 2002“ – АД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Виктор Юго 14а, ет. 3, издаден въз основа на
Решение № 16-ИП от 10.03.1999 г. на Комисията
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по ценните книжа и фондовите борси, Решение
№ 370-ИП от 12.12.2001 г. на Държавната коми
сия по ценните книжа, Решение № 437-ИП от
6.07.2005 г. и Решение № 227-ИП от 12.04.2006 г.
на Комисията за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решени
ето може да бъде обжалвано пред Върховния
администр ативен съд в 14-дневен срок от съобща
ването му, което не спира неговото изпълнение.
Председател: Ст. Мавродиев
10922

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпи
ло оспорване на т. 1 и 2 от Решение № 522 на
Общинския съвет – гр. Русе, прието с протокол
№ 26 от 31.03.2009 г., с искане да се прогласи
нищожността на т. 1 и 2 от решението, по което
оспорване е образувано адм. дело № 566/2010 по
описа на Административен съд – Русе, 5-и състав,
насрочено за 03.02.2011 г. от 9,30 ч. Оспорваща
страна по делото е Валери Ганчев Даскалов от
Русе.
10866
Административният съд София-град уведо
мява, че е образувано адм. дело № 7889/2010
на ІІ АО, 30 състав, по жалба на „Брейн Сторм
Консултинг“ – ЕАД, със седалище София, срещу
Решение № 241 от 16.04.2009 г. на Столичния
общински съвет, с което се приемат планове за
регулация и застрояване в частта относно УПИ
ІІІ – 159, кв. 38 на м. Изток – Изток, част І и
част ІІ. Съдът съобщава, че всички лица, които
имат правен интерес – имат права по отношение
на посочените имоти, могат да поискат да бъдат
конституирани по делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 20.01.2011 г. от 10 ч.
10863
Варненският окръжен съд, гражданско отделе
ние, X състав, призовава Сирануш Оник Кавафян с
последен адрес Варна, ул. Генерал Гурко 13, вх. В,
ет. 2, ап. 57, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 11.02.2011 г. в 9 ч. като ответник по гр. д.
№ 1943/2010, заведено от Надежда И. Точкова, за
присъждане на сумата 20 000 лв., представлява
ща обезщетение за едноличното ползване от тях
на делбен имот. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10913
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание
на „Бина“ – ООД, ЕИК 831812655, със седалище
и адрес на управление София, Зона Б-5, бл. 9,
вх. А, ап. 48, по т. д. № 1469/2009, да се явят в
заседание на 19.01.2011 г. в 10 ч. по т. д. № 1516/2010
на СГС, VІ-13 състав, образувано по искане на
„Бина“ – ООД, и „Колора“ – АД, за отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите
на „Бина“ – ООД, по т. д. № 1469/2009, проведе
но на 15.05.2010 г. Заседанието ще се проведе в
Софийски градски съд, бул. Витоша 2, Съдебна
палата.
10928
Софийският районен съд, ГО, 46 състав,
призовава Георги Павлов Йовков с постоянен и
настоящ адрес София, ул. Алфред Нобел 2, вх. Б,
ет. 6, ап. 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 10.02.2011 г. в 14,30 ч. като ответник по
гр. д. № 12167/2007, заведено от Йорданка Тодорова
Йовкова, по облигационен иск. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
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СЪДЪРЖАНИЕ

За

на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2010 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАКОНИ
За

За
За

За

За
За
За

За
За
За
За

За

За
За
За

ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на
лицата при автоматизирана обработка
на лични данни, по отношение на
надзорните органи и трансграничните
информационни потоци (№ 3)
ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема
енергия (№ 4)
ратифициране на Петия допълнителен
протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (№ 5)
ратифициране на Спогодбата между
правителството на Република България
и правителството на Държавата Катар
за въздушни съобщения (№ 6)
допълнение на Закона за здравословни
и безопасни условия на труд (№ 16)
изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (№ 17)
рат ифи ц и ра не н а С пора з у мен ие т о
между Република Австрия, Република
Бъ л гари я, Реп убл и ка Ун гари я, Р умъния и Република Турция относно
проекта „Набуко“ (№ 18)
изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба (№ 24)
изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (№ 25)
допълнение на Закона за зак рила и
развитие на културата (№ 26)
ратифициране на Споразум ението за
предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програмата „Укрепв ане на Националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария
и Министерството на здравеопазването
на Република България (№ 27)
ратифициране на Спогодбата между
правителството на Република България и правителството на Хашемитско
кралство Йордания за меж дународни автомобилни превози на пътници
и товари, подписана на 3 декември
2007 г. в Аман (№ 28)
изменение и допълнение на Закона за
социално подпомагане (№ 30)
изменение и допълнение на Кодекса
на труда (№ 31)
признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или
отнемане и решения за налагане на
финансови санкции (№ 32)
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13

15

15
15
15

15

С Т Р. 7 7

дейностите по предоставяне на услуги
(№ 33)
За изменение и допълнение на Закона
за управление на етажната собственост (№ 34)
За изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на
Република България (№ 39)
За изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (№ 40)
За потребителския кредит (№ 44)
За изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен
контрол (№ 45)
За достъп до пространствени данни (№ 48)
За изменение и допълнение на Закона
за марките и географските означения
(№ 49)
За изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (№ 50)
За ратифициране на Договора между правителството на Република България и
правителството на Кралство Бахрейн
за насърчаване и защита на инвестициите (№ 51)
За ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по
наказателноправни въпроси (№ 52)
За изменение и допълнение на Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ 53)
Поправка
За закриване на Социалноинвестиционния
фонд (№ 54)
За рат ифи ц и ра не н а и з менен ие т о н а
чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове
от дивата фауна и флора (№ 55)
За ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на
Република България и правителството
на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
(№ 56)
За доп ъ л нен ие на За кона за х ра н и т е
(№ 68)
За изменение и допълнение на Закона за
интеграция на хората с увреждания
(№ 69)
За изменение и допълнение на Закона
за администрацията (№ 70)
За ратифициране на актовете на ХХІV
конгрес на Всемирния пощенски съюз
(№ 71)
За изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (№ 81)
За изменение на Закона за ограничаване
на а д м и н ис т рат и вно т о рег ул и ра не
и административния контрол върху
стопанската дейност (№ 78)
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ратифициране на Спогодбата между
правителството на Реп убл ика България и правителството на Румъния
за работата на железопътните гранични преходи, подписана на 9 февруари 2007 г. в Русе (№ 79)
ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна
банка „България – проект Дунав мост“
(№ 80)
изменение и допълнение на Закона за
генетично модифицирани организми
(№ 82)
изменение и допълнение на Закона
за животновъдството (№ 83)
изменение и допълнение на Наказателния кодекс (№ 84)
изменение на Закона за българските
лични документи (№ 85)
изменение на Закона за здравното осигуряване (№ 86)
изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (№ 88)
изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ 90)
ратифициране на Споразумението между
Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република
Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия,
развитие и сътрудничество (№ 92)
ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие (№ 93)
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (№ 95)
изменение и допълнение на Закона за
българското гражданство (№ 96)
допълнение на Закона за частната охранителна дейност (№ 119)
изменение и допълнение на Закона за
промишления дизайн (№ 120)
развитието на академичния състав в
Република България (№ 122)
ратифициране на Споразумението за
изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт
за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите (№ 123)
изменение и допълнение на Кодекса за
застраховането (№ 130)
изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (№ 131)
изменение и допълнение на Закона
за посевния и посадъчния материал
(№ 132)
изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъците (№ 133)
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39
41
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41
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рат ифи ц и ра не на Изменен ие т о на
Споразу мението за сът рудничество
между правителството на Република
България и Европейската организация
за разработване на метеорологични
спътници (EUMETSAT) (№ 134)
рат ифиц и ране на Спогодбата между Република България и Федерална
република Германия за избягване на
двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на
доходите и имуществото (№ 135)
изменение и допълнение на Закона за
здравето (№ 136)
изменение и допълнение на Закона за
Комисията за финансов надзор (№ 137)
ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България, представлявано от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма,
и Европейския инвестиционен фонд за
изменение и допълнение на Рамковото
споразумение относно изпълнението на
инициативата JEREMIE в Република
България и на Споразумението между
правителството на Република България, представлявано от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма,
и Европейския инвестиционен фонд
за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в
Република България (№ 138)
допълнение на Закона за държавния
служител (№ 151)
изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (№ 152)
изменение на Закона за радиот о и телевизията (№ 153)
изменение на Закона за народните
читалища (№ 154)
приемане на декларация по смисъла
на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на
ООН за привилегиите и имунитетите
на специализираните организации за
разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната
организация по туризъм (№ 155)
изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (№ 161)
изменение и допълнение на Закона за
екстрадицията и Европейската заповед
за арест (№ 167)
изменение на Закона за независимите
оценители (№ 168)
ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна
Европа, подписана на 9 декември 2009 г.
в Букурещ, Румъния (№ 169)
изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта
(№ 170)
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ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора
за международен автомобилен превоз
на стоки (СМR) относно електронната
товарителница (№ 172)
ратифициране на Споразумението за
сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето (№ 173)
изменение и допълнение на Закона за
Националната агенция за приходите
(№ 174)
изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (№ 175)
изменение и допълнение на Закона
за адвокатурата (№ 177)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За ко на за вътрешния одит в публичния
сектор (№ 181)
допълнение на Закона за политическите партии (№ 182)
изменение и допълнение на Закона за
независимия финансов одит (№ 183)
изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (№ 184)
изменение и допълнение на Закона за
финансовото управление и контрол в
публичния сектор (№ 185)
изменение на Закона за защита на
конкуренцията (№ 186)
изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (№ 187)
изменение и допълнение на Закона
за ак цизи те и данъчни те ск ла дове
(№ 188)
ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално
включване) между Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 189)
изменение и допълнение на Закона
за държавния бюджет на Републ ика
България за 2010 г. (№ 191)
изменение и допълнение на Закона за
потребителския кредит (№ 206)
ратифициране на Споразумен ието за
стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави
членки, от една страна, и Република
Сърбия, от друга страна (№ 207)
изменение и допълнение на Кодекса на
труда (№ 208)
изменение на Закона за Националния архивен фонд (№ 216)
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на заетостта (№ 217)
изменение и допълнение на Закона
за храните (№ 218)
ратифициране на Спогодбата между
правителството на Републ ика България и правителството на Федерална
реп ублика Германи я за финансово
сътрудничество (2006 г.) (№ 219)
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ратифициране на Споразумението за
отпускане на безвъзмездно финансиране
от Фонда за институционално развитие
в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение
на проект IDF № TF- 096228 меж ду
правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие (№ 220)
ратифициране на Протокола от 2005 г.
към Конвенцията за преследване на
незаконните действия, насочени срещу
сигурността на морското корабоплаване
и на Протокола от 2005 г. към Протокола
за преследване на незаконните действия,
насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху
континенталния шелф (№ 221)
изменение и допълнение на Закона за
лечебните заведения (№ 222)
изменение и допълнение на Закона
за водите (№ 223)
изменение и допълнение на Закона за
биологичното разнообразие (№ 224)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Меж дуведомствената
делегация за градовете в качеството є
на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ орган,
относно изпълнението на Оперативна
програма „УРБАКТ II“ (№ 225)
рат ифи ц и ра не на Мемора н д у ма за
разбирателство между Министерството
на регионалното развитие и благоустройството на Република България,
действащо като Национален партниращ
орган, Министерството на регионалното
развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ
орган, и Одитния орган (асоцииран към
румънската Сметна палата), действащ
като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Румъния
2007 – 2013 г., подписан на 26 февруари
2010 г. в София (№ 226)
ратифициране на Споразумението за
изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Програма „Подобряване на
контрола на туберкулозата в България“
между Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на
Република България (№ 227)
ратифициране на Изменението на чл. 20,
ал. 1 от Конвенцията за премахване на
всички форми на дискриминация по
отношение на жените (№ 228)
ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки
на Европейския съюз, участнички в
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програмата, и Националната агенция
за развитие на Реп ублика Унгари я
в качеството на Управляващ орган,
Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството
на Сертифициращ орган, и Сметната
палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение
на Оперативна програма „Югоизточна
Европа“ 2007 – 2013 г., подписан на
19 март 2010 г. в София (№ 229)
изменение и допълнение на Закона за
политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (№ 230)
изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (№ 231)
изменение и допълнение на Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (№ 232)
изменение и допълнение на Закона за
здравното осигуряване (№ 233)
изменение на Закона за управление
на отпадъците (№ 243)
изменение и допълнение на Закона
за висшето образование (№ 244)
изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (№ 245)
изменение и допълнение на Закона за
гражданското въздухоплаване (№ 246)
оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия
(№ 257)
ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство
между Кот д’Ивоар, от една страна, и Европейската общ ност и нейните държави
членки, от друга страна (№ 259)
изменение и допълнение на Закона за
държавния служител (№ 271)
ратифициране на Спогодбата между
правителството на Реп ублика България и правителството на Кралство
Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (№ 272)
изменение и допълнение на Закона за
народната просвета (№ 273)
изменение на Закона за Селскостопанската академия (№ 274)
рат ифи ц и ра не н а С пора з у мен ие т о
между държавите – членки на Европейск и я съюз, Кра лство Норвеги я,
Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за
изпълнението на Оперативна програма
за междурегионално сътрудничество
„ИНТЕРРЕГ IVC“ (№ 277)
ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен към
Договора за Европейския съюз, към
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Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за
създаване на Европейската общност
за атомна енергия (№ 278)
изменение и допълнение на Закона
за прилагане на Общите организации
на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз (№ 282)
изменение и допълнение на Закона
за безопасно използване на ядрената
енергия (№ 283)
доп ъ лнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
(№ 284)
ратифициране на Финансовото споразумение между правителс твото на
Република България и Европейската
инвестиционна банка, подписано на
29 юли 2010 г. (№ 286)
ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и федералния съвет
на Конфедерация Швейцария относно
изпълнението на българо-швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните
неравенства в рамките на разширения
Европейски съюз (№ 287)
изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на научните изследвания
(№ 292)
изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване (№ 293)
данък върху застрахователните премии
(№ 295)
рат ифи ц и ра не на С пора з у мен ие т о
между правителството на Република
България и правителството на Репуб
лика Гърция за трансг ранично полицейско сътрудничество (№ 296)
изменение на Закона за нотариусите и
нотариалната дейност (№ 297)
изменение и допълнение на Закона за
задължителното депозиране на печатни
и други произведения (№ 298)
ратифициране на Протокола меж ду
Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата
между Република България и Репуб
лика Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на
доходите и имуществото (№ 299)
ратифициране на Спогодбата между
правителството на Република България и правителството на Държавата
Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотв ратяване на
отклонението от облагане с данъци
на доходите (№ 300)
изменение и допълнение на Закона за
държавната собственост (№ 301)
изменение и допълнение на Закона
за чистотата на атмосферния въздух
(№ 302)
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денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация
за развитие на рибарството в Източна и
Централна Европа (Еврофиш) (№ 303)
изменение и допълнение на Закона
за фуражите (№ 305)
изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешн ите работи
(№ 306)
допълнение на Закона за лова и опазване
на дивеча (№ 307)
изменение и допълнение на Закона
за приватизация и следприватизационен контрол (№ 308)
изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (№ 313)
изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни (№ 314)
изменение и допълнение на Законa за
корпоративното подоходно облагане
(№ 315)
изменение и допълнение на Закона
за ак цизи те и данъчни те ск ла дове
(№ 316)
изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност
(№ 317)
изменение и допълнение на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица (№ 318)
допълнение на Закона за здравното осигуряване (№ 319)
изменение и допълнение на Закона
за физическото възпитание и спорта
(№ 320)
ратифициране на Споразумението за
заем меж ду Република Българи я и
Банка Кредитанщалт фюр Видерауф
бау – Ф ра н кфу р т н а М а й н (K f W ),
проект „Техническа инфраструктура
2010 – 2013“ (№ 321)
ратифициране на Изменение № 1 на
Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“) (№ 322)
изменение и допълнение на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (№ 324)
изменение на Закона за частните съдебни изпълнители (№ 325)
възстановяване на надвнесен акциз за
употребявани автомобили (№ 326)
изменение и допълнение на Закона за
местните данъци и такси (№ 327)
бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2011 г. (№ 330)
изменен ие и доп ъ л нен ие на За ко на за здравето (№ 331)
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ратифициране на Рамковото споразу
мение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна,
и Република Корея, от друга страна
(№ 332)
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (№ 334)
Сметната палата (№ 335)
д ърж а вн и я бюд же т н а Реп у б л и к а
България за 2011 г. (№ 336)
изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (№ 337)
изменение и допълнение на Закона за
електронния документ и електронния
подпис (№ 338)
изменение и допълнение на Закона за
пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
(№ 339)
изменение и допълнение на Семейния
кодекс (№ 340)
изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (№ 341)
изменение и допълнение на Кодекса
за социално осигуряване (№ 342)
изменение и допълнение на Закона за
преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през
2011 г. (№ 343)
ратифициране на Договора между Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на
допълнително оборудване за две фрегати
клас Е-71 „Вилинген“ и за един тристранен минен ловец клас „Флауер“ (партиди
4-5), допълващ Договора за продажба на
две фрегати клас Е-71 „Вилинген“ и един
тристранен минен ловец клас „Флауер“
между Република България и Кралство
Белгия (№ 344)
изменение и допълнение на Закона
за платежните услуги и платежните
системи (№ 345)
изменение и допълнение на Закона за
развитието на академичния състав в
Република България (№ 346)
ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството
от името на правителството на Република България и министъра на местното
самоуправление от името на правителството на Република Македония относно
изпълнение на ИПП Програмата за
трансгранично сътрудничество със ССI
номер 2007 СВ16IРО007 (№ 347)
ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията (№ 348)
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изменение и допълнение на Търговския закон (№ 349)
101
изменение и допълнение на Закона за
пощенските услуги (№ 350)
102
РЕШЕНИЯ

За

попълване състава на Комисията за
борба с корупцията и конфликт на
интереси и парламентарна етика
За промени в състава на Комисията по
правни въпроси
За п р омен и в с ъ с т а ва на Ком иси я т а
по вът реш на си г у рнос т и общес т вен ред
За промени в състава на Комисията по
земеделието и горите
За промени в състава на Комисията по
бюджет и финанси
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За спиране промяната на предназначението
на земеделски земи, придобити чрез
замяна от Държавния поземлен фонд,
находящи се в охранителните зони „А“
и „Б“ съгласно Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие – собственост на физически или юридически
лица, с изключение на общините
За избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Относно вътрешни правила на Постоянно
действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване,
прилагане и използване на специалните
разузнавателни средства, съхраняването
и унищожаването на получената чрез тях
информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства
За създаване на Временна комисия за изработване на Изборен кодекс
За попълване състава на Комисията по
околната среда и водите
За попълване състава на Комисията по
бюджет и финанси
За промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
За промени в състава на Комисията по
труда и социалната политика
За освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
За избиране на управител на Националния осигурителен институт
За спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на
народните представители
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
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За

изменение на Решение на Народното
събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския
съвет на Република България
За приемане на Доклада за дейността на
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна
сигурност и разузн авателните служби на Българската народна армия за
периода 20 юли 2009 г. – 20 декември
2009 г.
За промяна в състава на Комисията по
външна политика и отб рана
За промяна в състава на Комисията по
к ул т у рата, г ра ж данското общест во
и медиите
За попълване състава на Комисията за
борба с корупцията и конфликт на
интереси и парламентарна етика
За промяна на състава на пост оянната
делегация на Народното събр ание в
Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа
Във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2010 г.
За приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз за 2010 г.
За избиране на член на Съвета за електронни медии
За избиране на член на Съвета за електронни
медии
За приемане на годишния докл ад на Държавна агенция „Национална сигурност“
за 2009 г.
За прекратяване пълномощията на народен представител
За приемане на процедурни правила за
провеждане на обсъждане и гласуване
по чл. 103 от Конституцията срещу
Президента на Република България
Относно замяната на част от българския
външен дълг и последствията от нея
за българския данъкоплатец
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
За освобождаване на членове на Комисията
за регулиране на съобщенията
За предсрочно прекратяване на мандата
на директора на Националната здравноосигурителна каса
По доклада на Временната анкетна комисия
за проверка на разходите, назначенията
и сделките, извършени в последната
една година от мандата на правителството на Сергей Станишев
За избиране на директор на Националната
здравноосигурителна каса
За приемане на Доклада за състоянието
на отбраната и въоръжените сили на
Република България през 2009 г.
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отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г.
попълване състава на Комисията по
бюджет и финанси
промени в ръководството на Комисията
по външна политика и отбрана
създаване на Временна анкетна комисия
със задача да изясни изнесените данни
за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
при гласуването и обнародването на
Закона за изменение и допълнение на
Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите в „Държавен
вестник“, бр. 22 от 2010 г., и поправка
на същия закон в следващия бр. 23 на
„Държавен вестник“ от 2010 г.
избиране на членове на Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол
отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
освобождаване на членове на Надзорния
съвет на Агенцията за приватизация
и Агенцията за следприватизационен
контрол
Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация
за 2009 г.
Доклада за дейността на Комисията за
установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност за 2009 г.
Доклада на омбудсмана на Република
България за 2009 г.
закриване на частно висше училище –
самостоятелен колеж с наименование
Колеж „Телемат ика“ със седа лище
Стара Загора
Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията
за 2009 г.
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
избиране на членове на Комисията за
регулиране на съобщенията
От чета за дейност та на Съвета за
електронни медии за периода 1 януари
2009 г. – 31 декември 2009 г.
приемане на Доклада на Държавната
комисия по сигу рност та на информаци ята за ц ялостната дейност по
състоян ието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2009 г.
промяна в ръководството на Комисията по бюджет и финанси

35

За

35

За

37

За

37

За
За
За
За

38

За
За

41
41

За
За

41

41

За
За
За

42
42

За
За

42

42

43
43

44

45
46

За
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откриване на частно висше училище
с наименование „Европейски политехнически университет“ със седалище
Перник
попълване състава на Комисията по
земеделието и горите
промени в ръководството и състава на
Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
промени в състава на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс
промяна в ръководството на Комисията по регионална политика и местно
самоуправление
промени в ръководството и състава на
Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове
промяна в ръководството на Комисията
по правни въпроси
промени в състава на Комисията по
образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта
промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения
попълване състава на Комисията по
к ул т у рата, г ра ж данското общест во
и медиите
промяна в ръководството на Комисията
по здравеопазването
промени в ръководството на Комисията
по труда и социалната политика
промени в ръководството на Комисията
по външна политика и отбрана
избиране на председател на Комисията
за финансов надзор
прекратяване пълномощията на народен представител
приемане на Доклада за дейността на
постоянно действащата подкомисия
към Комисията по правни въпроси,
която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по
разрешаване, прилагане и използване
на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването
на получената чрез тях информация,
както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства
у д ъ л ж а ва не с рок а на дейс т вие на
Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за
грубо нарушаване на Конституцията
и Прави лника за организац и я та и
дей нос т та на Народ но т о с ъбра н ие
при гласуването и обнародването на
Закона за изменение и допълнение на
Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите в „Държавен
вестник“, бр. 22 от 2010 г., и поправка
на същия закон в следващия бр. 23 на
„Държавен вестник“ от 2010 г.

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
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49
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За

приемане на Доклад на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ относно мерки за приключване на
Проекта „Строителство на Автомагистрала „Люлин“ – Софийски околовръстен път – пътен възел „Даскалово“ в
срока на финансовия меморандум
За промени в състава на Комисията по
к ул т у рата, г ра ж данско то общест во
и медиите
За промени в ръководството и състава на
Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
За избиране на заместник-председател
на 41-ото Народно събрание
За промени в състава и ръководството на
Комисията по здравеопазването
За промяна в състава на Комисията по
правата на човека, вероизповеданията,
жалбите и петициите на гражданите
За промени в състава и ръководството на
Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове
За промени в състава на Комисията по
образованието, науката и въпросите
на децата, младежта и спорта
За промени в състава на Комисията по
бюджет и финанси
За избиране на членове на Комисията за
финансов надзор
За избиране на заместник-председател
и членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност
За приемане на Стратегия за създаване на
Българска агенция по безопасност на
храните и Център за оценка на риска
За даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между
Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на
Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“
За промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
По доклада на Временната анкетна комисия
със задача да изясни изнесените данни
за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
при гласуването и обнародването на
Закона за изменение и допълнение
на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в
„Държавен вестник“, бр. 22 от 2010 г.
и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник“ от
2010 г., избрана с решение на Народното
събрание от 13 май 2010 г.
За приемане на Процедурни правила по
прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание

За

50
55
55
55
55
55
55
55
55
56

57
61

61
62

62

71
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промяна в състава на Комисията по
труда и социалната политика
За промяна в състава на Комисията по
здравеопазването
За промяна в ръководството на Комисията
по външна политика и отбрана
За промени в състава на Комисията по
бюджет и финанси
За промяна в състава на Комисията по
правата на човека, вероизповеданията,
жалбите и петициит е на гражданите
За приемане на Обобщен годишен доклад
на Прокуратурата на Република България за прилагането на закона и за
дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г.
За приемане на Обобщен годишен доклад
за прилагането на закона и за дейността
на административните съдилища през
2009 г., № 011-00-4, внесен от Висшия
съдебен съвет на 28.5.2010 г.
За приемане на Доклад за дейността на
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия за периода
20 декември 2009 г. – 20 юли 2010 г.
За приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата
през 2009 г.
За приемане на Обобщен годишен доклад
за дейността на Висшия съдебен съвет и
за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2009 г.
За избиране на председател, заместникпредседател и членове на Комисията за
защита на конкуренцията
За п риема не н а п р оцед у рн и п ра ви л а
за тайно гласу ване п ри избора на
омбудсман
За избиране на Комисия за провеждане
на тайно гласу ване при избора на
омбудсман
За преобразуване на Специализираното
висше училище по библиотекознание
и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознан ие и и нформа ц ион н и т ех нолог и и
със седалище София
По от чета за дейност та на Национа лната зд ра внооси г у ри т ел на к аса за
2009 г.
За персонални промени в Министерския
съвет на Република България
По предложение за гласуване недоверие
на Министерския съвет на Република
България
За избиране на омбудсман
Относно извършване на проверка на подписка към предложение за произвеждане на национален референдум
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Във връзка с разискванията по питането на
народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник
министър-председателя и министър на
вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско
насилие над български граждани
85
За промени в състава на Комисията по
околната среда и водите
88
За поп ъ л ва не на с ъс та ва на Ком исия та по т ра нспор т, и нформа ц ион н и
технологии и съобщения
88
За п р омен и в с ъ с т а ва на Ком иси я т а
по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове
88
За попълване на състава и ръководството
на постоянната делегация на Народното
събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
88
За промяна на състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамб лея на НАТО
88
За приемане на Бяла книга за отбраната
и въоръжените сили на Реп ублика
България като програма за развитие
на въоръжените сили и за определяне
числеността на въоръжените сили
88
По доклада за работата на Временната
комиси я за изработване на проект
на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс
на Република България
94
По отчета за изпълнението на бюд жета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
97
За промени в състава на Комисията по
труда и социалната политика
97
За промени в състава на Комисията по
правни въпроси
97
За промени в състава на Комисията по
здравеопазването
97
За промени в състава на Комисията по
образованието, науката и въпросите
на децата, младежта и спорта
98
Във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2010 г.
101

За

За

За

За
За

За

За

За
За

За

За

За

За

ДЕКЛАРАЦИИ
По повод 20-годишнината от свикването
на Великото Народно събрание 1990 –
1991 година

За
55

За

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

А.
За

УКАЗИ

За

За насрочване избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление
н ас р оч в а не н а ч ас т и чен и з б ор з а
кмет на кметство Голямо Градище,
общ ина Опака, област Търговище,
на 13 март 2010 г. (№ 415)

За
1

С Т Р. 8 5

насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Струма, община Сандански, област Благоевград, на 13 март
2010 г. (№ 416)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Малко Кадиево, община Стара
Загора, област Стара Загора, на 13 март
2010 г. (№ 7)
н ас р оч в а не н а ч ас т и чен и з б ор з а
кмет на кметство Житница, община
Провадия, област Варна, на 13 март
2010 г. (№ 8)
насрочване на частичен избор за кмет на
община Ковачевци, област Перник, на
17 април 2010 г. (№ 9)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Славовица, община Септември, област Пазарджик, на 13 март
2010 г. (№ 10)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Глогинка, община Попово, област Търговище, на 13 март
2010 г. (№ 11)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Лъвино, община Исперих,
област Разград, на 17 април 2010 г.
(№ 12)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Казачево, община Ловеч, област
Ловеч, на 17 април 2010 г. (№ 13)
н ас р оч в а не н а ч ас т и чен и з б ор з а
кмет на кметство Миладиново, община Кърджали, област Кърджали, на
17 април 2010 г. (№ 41)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Лозен, Столична община,
област София-град, на 17 април 2010 г.
(№ 42)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Просторно, община Разград, област Разград, на 17 април 2010 г.
(№ 43)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Гълъбово, община Баните, област Смолян, на 19 юни 2010 г.
(№ 72)
насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Долна Секирна, община Брезник, област Перник, на 19 юни 2010 г.
(№ 73)
насрочване на частичен избор за кмет
на община Габрово, област Габрово,
на 19 юни 2010 г. (№ 91)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Карапелит, община Добричка, област Добрич, на 19 юни 2010 г.
(№ 97)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Кост андово, община Ракитово, област Пазарджик, на 16 октомври 2010 г. (№ 162)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Вонеща вода, община Велико Търново, област Велико Търново,
на 16 октомври 2010 г. (№ 192)
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25

25
31

34

49

57

С Т Р. 8 6
За

За

За

За

За

За

За

Б.

За

За

За

За
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н ас р оч в а не н а ч ас т и чен и з б ор з а
кмет на кметство Каран Върбовка,
община Две могили, област Русе, на
16 октомври 2010 г. (№ 193)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Дрангово, община Брезово, област Пловдив, на 16 октомври 2010 г. (№ 194)
н ас р оч в а не н а ч ас т и чен и з б ор з а
кмет на кметство Станево, община
Лом, област Монтана, на 16 октомври
2010 г. (№ 195)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Пресяка, община Ловеч,
област Ловеч, на 16 октомври 2010 г.
(№ 253)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Вировско, община Враца,
област Враца, на 16 октомври 2010 г.
(№ 254)
насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Живково, община Ихтиман,
Софийска област, на 16 октомври 2010 г.
(№ 255)
насрочване на нов избор за кмет на
кметство Орех, община Крумовград,
област Кърджали, на 27 ноември 2010 г.
(№ 258)
За назначаване и освобождаване от
длъжност ръководители на дипломатически представителства и постоянни
представители на Република България при международни организации
освобож даване на К и ри л Георг иев
Коцалиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република България в Боливарска република
Венесуела, извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Колумбия и извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Еквадор със
седалище в Каракас и назначавне на
Вен ц исла в А н г елов И ва нов за извънреден и пълномощен посланик на
Реп ублика Бъ лгари я в Боливарска
република Венесуела (№ 89)
на знача ва не на А лекс а н д ър С т оянов Савов на длъжността постоянен
п редстав и тел на Реп ублика Бъ лгария към ЮНЕСКО със седалище в
Париж (№ 98)
освобож даване на Ми хо Димит ров
Михов от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Македония и за
назначаване на Раковски Симеонов Лашев на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Македония (№ 124)
назначаване на Марин Райков Николов
на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
във Френската република (№ 128)
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назначаване на Елена Бориславова Поптодорова за извънреден и пълномощен
посланик на Републ ика България в Съединените американски щати (№ 156)
освобождаване на Венелин Димитров Лазаров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Ливанската република (№ 196)
освобождаване на Огнян Крумов Гърков
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Словашката република (№ 197)
освобож да ва не на Н и кола й Цачев
Цачев от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България във Федеративна република
Бразили я, Реп ублика Перу и Многонационална държава Боливия със
седалище в гр. Бразилия (№ 214)
освобождаване на Камен Спасов Величков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Тайланд (№ 215)
освобождаване на Красимир Николов
Тулечки от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Република Косово и за
назначаване на Боби Николов Бобев
за извънреден и пълномощен посл аник
на Република България в Република
Косово (№ 247)
назначаване на Красимир Николов
Тулечки за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Турция (№ 248)
освобождаване на Чавд ар Жечев Жечев
от длъжността постоянен представител
на Република България при Службата
на Орга н иза ц и я та на обед и нен и т е
нации, преговорите и форумите на
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните
организации във Виена (№ 260)
освобождаване на Пламен Георгиев
Шукюрлиев от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Ислямска република Иран
(№ 261)
освобождаване на Бойко Христов Мирчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Индонезия (№ 262)
назначаване на Марин Райков Николов – извън реден и п ъ л номощен
посланик на Републ ика България във
Френската република, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Княжество Монако със
седалище в Париж (№ 275)
освобождаване на Димитър Цанчев Цанчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Държавата Израел (№ 281)
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назначаване на Юрий Борисов Щерк
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Държавата
Израел (№ 329)
За назначаване и освобождаване от
длъжност други държавни служители,
определени със закон
назначаване на главен комисар Калин
Георгиев Георгиев – генерален комисар
на Министерството на вътрешните работи, на длъжността главен секретар
на Министерството на вът решните
работи (№ 419)
назначаване на Бойчо Атанасов Кулински за член на Съвета за електронни
медии (№ 2)
прекратяване правоотношението за
изпълнение на военна служба с генера л-лей т ена н т Ата нас Д и м и т ров
Запрянов и освобождаването му от
длъжността представител на началника
на отбраната във Военния комитет на
НАТО и от военна служба считано от
1 март 2010 г. (№ 59)
освобождаване на генер ал-лейтенант
Галимир Стоянов Пехливанов от длъжността представител на началника на
отбраната във Военния комитет на
Европейския съюз и назначаването му
на длъжността военен представител на
началника на отбраната във Военния
комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз (№ 60)
освобождаване на генерал-лейтенант
Иван Кирев Добрев от длъжността
началник на щаба по подготовката
на Сухопътните войски и назначаването му на длъжността началник на
Сухопътните войски (№ 61)
освобождаване на генерал-майор Димитър Неделчев Димитров от длъжността първи заместник-началник на
щаба по подготовката на Сухопътните
войски и назначаването му на длъжността първи заместник-началник на
Сухопътните войски (№ 62)
освобождаване на бригаден генерал Андрей Илиев Боцев от длъжността заместник-началник на щаба по подготовката
на Сухопътните войски и назначаването
му на длъжността заместник-началник
на Сухопътните войски (№ 63)
освобождаване на генерал-майор Константин Веселинов Попов от длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военновъздушните сили и назначаването му на длъжността началник на
Военновъздушните сили (№ 64)
освобождаване на бригаден генерал
Румен Георгиев Радев от длъжността заместник-началник на щаба по
подготовката на Военновъздушните
сили и назначаването му на длъжността заместник-началник на Военновъздушните сили (№ 65)
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освобождаване на контраадмирал Пламен Иванов Манушев от длъжността
началник на щаба по подготовката на
Военноморските сили и назначаването му на длъжността началник на
Военноморските сили (№ 66)
освобождаване на комодор Румен Георгиев Николов от длъжността заместникначалник на щаба по подготовката на
Военноморските сили и назначаването
му на длъжността заместник-началник
на Военноморските сили (№ 67)
назначаване на Стати Василев Статев
за член на Управителни я съвет на
Българската народна банка, считано
от 16 юни 2010 г. (№ 74)
освобождаване на Анета Иванова Павлова-Иванова като член на Комисията за
регулиране на съобщенията (№ 94)
назначаване на бригаден генерал Йордан Тодоров Йорданов на длъжността
заместник-началник на отбраната и
удостояването му с висше офицерско
звание „генерал-майор“ (№ 102)
освобождаване на бригаден генерал
Кольо Йорданов Милев от длъжността командир на 61-ва механизирана
бригада (№ 103)
назначаване на полковник Красимир
Кънчев Кънев на длъжността командир
на 61-ва механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание
„бригаден генерал“ (№ 104)
освобождаване на бригаден генерал
Ангел Василев Главев от длъжността
командир на 2-ра лекопехотна бригада
(№ 105)
назначаване на полковник Петър Петков Петров на длъжността командир
на 2-ра лекопехотна бригада и удостояването му с висше офицерско звание
„бригаден генерал“ (№ 106)
назначаване на бригаден генерал Стефа н Дин чев Янев на д л ъж нос т та
директор на дирекция „Отбранителна
политика“ (№ 107)
назначаване на полковник Марин Панайотов Начев на длъжността директор
на дирекция „Подготовка и използване
на войските и силите“ и удостояването му с висше офицерско звание
„бригаден генерал“ (№ 108)
освобождаване на комодор Димитър
Минев Денев от длъжността директор
на дирекция „Логистика“ и назначаването му на длъжността директор на
дирекция „Ресурси“ в Щаба на Съвместното командване на силите на НАТО
в Лисабон, Португалия (№ 109)
назначаване на генерал-майор Георги
Танев Георгиев на длъж ност та началник на Военната академия „Г. С.
Раковски“ (№ 110)
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назначаване на бригаден генерал Цветан Георгиев Харизанов на длъжността
началник на Националния военен университет „Васил Левски“ (№ 111)
на знача ва не на пол ковн и к Ж и вко
Михайлов Михайлов на длъжността
директор на дирекция „Логистика“ и
удостояването му с висше офицерско
звание „бригаден генерал“ (№ 112)
освобождаване на бригаден генерал
Нейко Ненов Ненов от международната
длъжност на ротационен принцип – началник на Щаба на Центъра на НАТО
за съвместна подготовка на силите към
Съюзното командване по трансформацията, Бидгошч, Полша (№ 116)
освобождаване на бригаден генерал
Динчо Иванов Карамунчев от длъжността началник-щаб на НАТО „Тирана“
(№ 117)
освобождаване на комодор Валентин
Любоми ров Гагашев о т д л ъж ността началник-щаб на НАТО „Скопие“
(№ 118)
освобож даване на Милен Атанасов
Вълков като член на Съвета за електронни медии (№ 166)
освобождаване на генерал-майор Володя Йорданов Цветанов от длъжността
Главен инспектор на Министерството
на отбраната (№ 171)
назначаване за член на Комисията
за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност Стоянка Петрова Николакова, считано от
29 юли 2010 г. (№ 190)
освобождаване на генерал-лейтенант
И ва н К и рев Добрев о т д л ъж нос т та нача л н и к на С у хоп ът н и т е войски и от военна служба, считано от
1 септември 2010 г. (№ 235)
освобождаване на генерал-майор Димитър Неделчев Димитр ов от длъжността
първи заместник-началник на Сухопътните войски и от военна служба, считано
от 1 септември 2010 г. (№ 236)
освобождаване на контраадмирал Симеон Николов Цеков от длъжността
заместник-командващ на Съвместното
оперативно командване и от военна служба, считано от 1 септември
2010 г. (№ 237)
освобождаване на генерал-майор Пламен Иванов Студенков от длъжността
директор на служба „Военна информация“ и от военна служба, считано от
1 септември 2010 г. (№ 238)
освобождаване на бригад ен генерал
Стефан Христов Петров от длъжността
командир на 24-та вертолетна авиационна база (№ 239)
назначаване на генерал-майор Стефан
Стефанов Василев на длъжността началник на Сухопътните войски, считано
от 1 септември 2010 г. (№ 240)
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назначаване на бригад ен генерал Нейко Ненов Ненов на длъжността първи
заместник-началник на Сухопътните
войски, считано от 1 септември 2010 г.
(№ 241)
назначаване на полковн ик Златко Тонев Златев на длъжността командир
на 24-та вертолетна авиационна база
(№ 242)
освобождаване на бригаден генерал
Милко Тодоров Чулев от длъжността
заместник главен инспект ор на Министерството на отбраната (№ 279)
освобождаване на Конст антин Любенов
Пенчев от длъжността председател на
Върховния административен съд на
Република България (№ 289)
н а зн ач а в а не н а Ге о рг и Д и м и т р ов
Колев за председател на Върховния
административен съд на Република
България (№ 311)
назнача ва не на комодор Ва лен т и н
Любомиров Гагашев на длъжността
заместник-командващ на Съвместното
оперативно команд ване (№ 312)
За награждаване с ордени и медали
А лександър Стоянов Арабаджиев с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 405)
Стефан Михайлов Димитров с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 1)
Слободан Благоя Гавриловски с орден
„За храброст“ първа степен (№ 19)
Гордана Младен Руфчевска с орден „За
храброст“ първа степен (№ 20)
Георги Никола Костовски с орден „За
храброст“ първа степен (№ 21)
Никола Михаил Костовски с орден „За
храброст“ първа степен (№ 22)
Александър Гоце Мойсоски с орден „За
храброст“ първа степен (№ 23)
г-н Алоис Микелсен с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 29)
г-н Ким Мьонг-джин, извънреден и пълномощен посланик на Република Корея
в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 36)
г-н Пауло Америко Вейга Воловски,
извънреден и пълномощен посланик
на Федеративна република Бразилия в
Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 37)
г-н Херонимо Кортес Фунес, извънреден
и пълномощен посланик на Република
Аржентина в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 38)
Захари Каменов Петров с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 46)
Стоимен Иванов Стоилов с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 47)
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На проф. Марин Петров Маринов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 76)
На Божидар Борисов Божинов с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 77)
На Атанас Ванчев дьо Траси с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 125)
На Фео Димитрова Мустакова с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 126)
На Хрис т о Кос та д и нов Га нев с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 139)
На Нед ялко Асенов Йорданов с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 140)
На проф. Константин Атанасов Джидров
с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие (№ 141)
На Юлий Людм и лов С т оянов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 142)
На арх. Стефан Петков Стайнов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 143)
На Стефк а Динева Съботинова с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 144)
На Юлия Симеонова Юрдекова с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 145)
На Янка Крумова Такева с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен (№ 146)
На Стоян Ганчев Стоянов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
(№ 147)
На Николай Димитров Овчаров с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 148)
На Михаил Иванов Белчев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 149)
На Боян Радев Александров с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 150)
На Валентин Йорданов Димитр ов с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 157)
На Валери Христов Григоров с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 158)
На Мария Здравкова Гроздева-Григорова
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 159)
На Артеник Агоп Арабаджиан с орден
„Стара планина“ втора степен (№ 160)
На Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Неофит с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 163)
На проф. Емил Пейчев Боев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 164)
На проф. Калю Иванов Донев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 165)
На проф. Донка Николова Петканова с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 178)
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На проф. Николай Константинов Мартинов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен (№ 179)
На Йорданка Иванова Христова с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 199)
На Радосвет Крумов Радев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 200)
На Ем и л Аспару хов С т ой чев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
(№ 201)
На Кирил Кирилов Маричков с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 202)
На Петър Иванов Гюзелев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 203)
На Георги Михайлов Марков с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 204)
На Владимир Тотев Тотев – Валди с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
(№ 205)
На г-н Дейвид Харис, изпълнителен директор на Американския еврейски комитет, с орден „Мадарски конник“ първа
степен (№ 198)
На г-н Джан Вансюе, извънреден и пълномощен посла н и к на К и та йск ата
народна република в Република България, с орден „Стара планина“ първа
степен (№ 209)
На г-н Шимон Перес, президент на Държавата Израел, с орден „Стара планина“
с лента (№ 210)
На г-н Джефри Кийтинг, извънреден и
пълномощен посланик на Ирландия
в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 211)
На г-н Етиен дьо Понсен, извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 212)
На г-н Сергей Манасарян, извънреден и
пълномощен посланик на Република
Армения в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 213)
На Антон Николов Дончев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 234)
На Валентин Пейчев Михов с орден „Стара
планина“ втора степен (№ 249)
На проф. Владко Тодоров Панайотов с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 250)
На ака демик Васил Стоянов Сг у рев с
орден „Стара планина“ първа степен
(№ 251)
На г-н Цунехару Такеда – извънреден и
пълномощен посланик на Япония в
Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 252)
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На г-н Елман Зейналов – извънреден и
пълномощен посланик на Азербайджанската република в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 256)
На Ивайло Христов Маринов с орден „Стара
планина“ втора степен (№ 263)
На Петър Минчев Дойчев с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 264)
На Петър Кирилов Берон с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие (№ 265)
На генер ал-лейтенант Кирчо Иванов Киров – директор на Националната разузнавателна служба, с орден „За военна
засл уга“ първа степен (№ 266)
На г-н Шиничи Мунемаса – почетен консул
на Република България в Япония, с
орден „Мадарски конник“ първа степен
(№ 267)
На г-жа Ангела Меркел – федерален канцлер на Федерална република Германия, с орден „Стара планина“ с лента
(№ 268)
На г-н Ги Докендорф – първи съветник
на люксембургското правителство и
генерален директор за културата на
Великото херцогство Люксембург, с
орден „Мадарски конник“ втора степен
(№ 269)
На г-н Пауло Америко Вейга Воловски – извънреден и пълномощен посланик на
Федеративна република Бразилия в
Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 270)
На Минчо Николаев Минчев с орден „Стара
планина“ първа степен (№ 280)
На проф. д-р Клаус Манголд – председател на Източния комитет на германската икономика, с орден „Мадарски
конник“ първа степен (№ 285)
На проф. д-р Петър Младенов Червеняков
с медал „За заслуга“ (№ 288)
На проф. Александър Йосифов Йосифов с
орд ен „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен (№ 290)
На проф. Михаил Динев Петров с орден
„Стара планина“ втора степен (№ 291)
На г-н Мехмет Тугрул Гюджюк – извънреден
и пълномощен посланик на Републ ика
Турция в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 294)
На Кръстю Атанасов Станилов с орден
„Стара планина“ първа степен (№ 309)
На проф. Богдан Иванов Богданов с орден „Стара планина“ първа степен
(№ 310)
На г-н Буяр Скъндо – извънреден и пълномощен посланик на Република Албания
в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен (№ 328)
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Ж.
За

За

82
За
83
83
За
86
93

93

98

За

За

БРОЙ 10 2

За удостояване офицери с висши военни
звания
бри га ден г енера л Йорда н Тодоров
Йорданов с висше офицерско звание
„генерал-майор“ (№ 102)
полковник Красимир Кънчев Кънев
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 104)
полковник Петър Петков Петров с висше
офицерско звание „бригаден генерал“
(№ 106)
полковник Марин Панайотов Начев
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 108)
полковник Живко Михайлов Михайлов
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 112)
генерал-майор Кирчо Иванов Киров
с висше офицерско звание „генераллейтенант“ (№ 113)
генерал-майор Димитър Радославов
Димитров с висше офицерско звание
„генерал-лейтенант“ (№ 114)
полковн ик Тодор Николаев Коджейков
с висше офицерско звание „бригаден
генерал“ (№ 115)
комодор Валентин Любомиров Гагашев
с висше военно звание „контраадмирал“
(№ 312)
За утвърждаване на граници и центрове за административно-териториални
единици
нови граници на община Созопол, област
Бургас, и община Бургас, област Бургас
(№ 121)
Други
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение
и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и мотивите към указа (№ 14)
връщане за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение на Закона
за събранията, митингите и манифестациите и мотивите към указа (№ 15)
изменение и допълнение на Указ № 168
от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на
Република България, Националната
разузнавателна служба и Националната
служба за охрана, изискващи висши
офицерски звания (№ 58)
връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния
кодекс и мотивите към указа (№ 87)
връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за развитието на
академичния състав в Република България и мотивите към указа (№ 99)
утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи
висши офицерски звания (№ 101)
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връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение
на Закона за радиото и телевизията и
мотивите към указа (№ 129)
връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от
ХLI Народно събрание на 23 юни 2010 г.
и мотивите към указа (№ 176)
връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за Сметната
палата, приет от XLI Народно събрание на 24 ноември 2010 г., и мотивите към указа (№ 323)
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЯ
По конституционно дело:
Номер 14 от 2009 г. (№
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Номер 12 от 2010 г. (№
Номер 17 от 2010 г. (№
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8
14
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27
34
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42
43
44
80
81
91
102
101

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
319 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
320 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на външните
работи за 2010 г.
321 За приемане на Наредба за определяне
на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
322 За приемане на Тарифа за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по
Закона за електронните съобщения
323 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Поправка
324 За изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2010 г.
325 За изменение и допълнение на Наредбата
за регулиране на цените на природния
газ, приета с Постановление № 131 на
Министерския съвет от 2004 г.
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1
1

1
1
10
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326 За определяне размер на минималната
работна заплата за страната
327 За изменение на Тарифата за инфраструктурните такси, събирани от управителя
на железопътната инфраструктура, одобрена с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2001 г.
328 За изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, приета с Постановление № 30 на
Министерския съвет от 2000 г.
329 За изменение и допълнение на Наредбата
за реда за внасяне и разпределяне на
задължителните осигурителни вноски
и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“,
приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г.
330 За изменение и допълнение на Нар ед б ат а з а е л е м ен т и т е н а в ъ з н аг ра ж ден ие т о и за доход и т е, върх у
които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 1999 г.
331 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.
332 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.
333 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.
334 За изменение и допълнение на Наредбата
за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет
от 2001 г.
335 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Поправка
336 За изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския
съвет о т 20 09 г. за оп редел яне на
услови ята и реда за изплащане на
компенсации на работници и служители, за които е установено непълно
рабо т но време, в и коном и ческ и т е
сектори „Индустрия“ и „Услуги“
337 За изменение на Постановление № 215
на Министерския съвет от 1999 г. за
приемане на Устройствен правилник
на Министерството на финансите и за
преобразуване и закриване на админист
ративни ст ру к т у ри к ъм минист ъра
на финансите
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338 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, приет с Постановление № 13 на
Министерския съвет от 2004 г.
339 За приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по
горите
340 За приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните
работи
1
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121
на Министерския съвет от 2000 г.
2
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
Поправка
3
За предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ във вид на имущество
за пострадалото население на Република Хаит и от разрушителното земетресение на 12 януари 2010 г.
4
За определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната
сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи
5
За приемане на Устройствен правилник
на Дирекцията за национален строителен
контрол
6
За изменение и допълнение на Наредбата
за единиците за измерване, разрешени
за използване в Република България,
приета с Постановление № 275 на Министерския съвет от 2002 г.
7
За предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции
от държавата във връзка с увеличението
на капитала на търговско дружество
8
За изменение и допълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Транспорт“,
съфинансирана от Кохезионния фонд
и Европейския фонд за регионално
развитие, за финансовата рамка 2007 –
2013 г.
9
За приемане на Устройствен правилник
на Държавна агенция „Архиви“ и за определяне цени на услугите, предоставяни
от Държавна агенция „Архиви“, по Закона за Националния архивен фонд
10 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по трансплантация, приет с
Постановление № 34 на Министерския
съвет от 2004 г.
11 За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на образованието,
младежта и науката и определяне на
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първостепенни я и второстепенните
ра зпоред и т ел и с бюд же т н и к ред ити в Министерството на образованието, младежта и науката
За изменение на Постановление № 72 на
Министерския съвет от 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
За приемане на Правилник за издаване
на българските лични документи
За изменение и допълнение на Постановление № 194 на Министерския съвет от
2007 г. за управление на изпълнението на
инфраструктурни проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за засаждане на
нови лозя, презасаждане, присаждане
и изкореняване на съществуващи лозя,
приета с Постановление № 178 на Министерския съвет от 2002 г.
За предоставяне на хуманитарна помощ
на Детския фонд на Организацията на
обединените нации (УНИЦЕФ) за кампанията „Надежда за децата на Хаити“
За одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на поетите
ангажименти от страна на Република България за присъединяване към
Шенгенското пространство
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българск и я спортен тота лизатор, приет с
Постановление № 163 на Министерския
съвет от 2000 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за
социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет
от 2003 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ във вид на
имущество за пострадалото население
на Република Хаити от разрушителното
земетресение на 12 януари 2010 г.
За изменение на Тарифата за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с Постановление № 133
на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътреш-
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ните работи по Закона за държавните
такси, одобрена с Постановление № 53
на Министерския съвет от 1998 г.
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на
визи и определяне на визовия режим,
приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2008 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност от
оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена
на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и за прилагане и ползване
на разузнавателните способи и средства при осъществяване дейност та
на органите на агенцията по защита
на националната сигурност
За изменение на Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2006 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
За преобразуване на държавен културен
институт
За прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2010 г. за организиране
на работна среща на страните – членки
на Европейския съюз, по изпълнението
на Европейската програма за наблюдение на Земята – Глобален мониторинг на
околната среда и сигурност, и за пакета
от инициативи за участието на Република България в работната среща
За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за извършване на
посредническа дейност по наемане на
работа, приета с Постановление № 107
на Министерския съвет от 2003 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за граничните контролно-пропускателни
пунктове, приета с Постановление № 104
на Министерския съвет от 2002 г.
За осигуряване на средства от репуб
ликанския бюджет за авансово финансиране на плащания на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда
За предоставяне на средства от репуб
ликанския бюджет за придобиване от
държавата на акции от капитала на
търговско дружество
За изменение и допълнение на Устройствени я правилник на Държавната
парично-предметна лотария, приет с
Постановление № 26 на Министерския
съвет от 2000 г.
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За предоставяне на средства по бюджета
н а М и н и с т е р с т в о т о н а р ег и о н а л ното развитие и благоустройството
за 2010 г.
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.
За изменение на Постановление № 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
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества и за ограничаване на последстви ята от тях,
приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2006 г.
За изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките,
приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г.
За оп редел яне на зони т е във въ здушното пространство на Републ ика
България, в които се ограничава въздухоплаването
За приемане на детайлни правила за
допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане за периода от
2008 до 2013 г.
За приемане на Правилник за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
За изменение и допълнение на Методиката 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, приета с Постановление № 67
на Министерския съвет от 2009 г.
За изменение на Постановление № 36
на Министерския съвет от 2010 г. за
предоставяне на средства от реп убликанския бюджет за придобиване
от държавата на акции от капитала
на търговско дружество
За изменение и допълнение на Постановление № 280 на Министерския
съвет от 2004 г. за създаване на Център
„Фонд за лечение на деца“
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За предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2010 г. по
бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за
финансиране провеждането на петдесет
и първата среща на Комисията за Европа към Световната организация по
туризъм и Техническия семинар на 28 и
29 април 2010 г. в София
За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
За изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет oт
2007 г. за прилагане на членове 51 – 59б,
60, 62, 63а, 63в, 65, 71, 72 и 79 от Регламент
№ 918/83 на Съвета (EИО) от 28 март
1983 г. относно системата на Общността
за митнически освобождавания
За изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Пост ановление № 243
на Министерския съвет от 1998 г.
За приемане на Устройствен правилник
на Министерството на отбраната и за
определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
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 изменение и допълнение на Наредбата
за таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280
на Министерския съвет от 1998 г.
За предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на
търговско дружество
За приемане на Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната
политика за 2010 г.
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна
агенция „Медицински инспекторат“,
приет с Постановление № 287 на Министерския съвет от 2009 г.
За отменяне на нормативни актове
на Министерския съвет
За отменяне на нормативни актове на
Министерския съвет
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За изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2004 г.
64 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.
65 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.
66 За допълнение на Правилника за реда за
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в
капитала, приет с Постановление № 112
на Министерск ия съвет от 2003 г.
67 За заплатите в бюджетните организации и дейности
68 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
69 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
Поправка
70 За координация при управлението на
средствата от Европейския съюз
71 За изменение на Наредбата за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне
на информация относно разхода на
гориво и на емисиите на въглероден
диоксид, приета с Постановление № 237
на Министерския съвет от 2006 г.
72 За изменение и допълнение на Постановление № 324 на Министерския съвет
от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2010 г.
73 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от
2006 г.
74 За изменение и допълнение на Наредбата
за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени
превозни услуги в железопътния транспорт, приета с Постановление № 311
на Министерския съвет от 2001 г.
75 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет, приет с Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2008 г.
76 За оптимизиране на месечното разпределение на разходите и трансферите/субсидиите по републиканския
бюджет за 2010 г.
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За предоставяне на безвъзмездн а хуманитарна помощ на Република Чили
За изменение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г.
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.
За изменение на нормативни актове
на Министерския съвет
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 изменение и допълнение на Постановление № 236 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“,
съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие
За приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза
и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
За приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“,
приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2008 г.
За заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и на държавните служители
и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи
За приемане на Наредба за медицинската експертиза
За определяне на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на
правосъдието
За предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за действие по заетостта
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2010 г.
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90

За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от
Изпълнителната агенция по лозата и
виното, приета с Постановление № 337
на Министерския съвет от 2006 г.
91 За приемане на Наредба за условията и
реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните
заведения – схема „Училищен плод“
92 За изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани
от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, приета с Постановление № 97 на Министерския
съвет от 2007 г.
93 За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на базисни цени,
цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути
върху гори и земи от горския фонд,
приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2003 г.
94 За изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите,
които са ги последвали при преместването им в друго населено място и
поради това са прекратили трудовите
или служебните си правоотношения,
и на безработните съпруги/съпрузи на
военнослужещите, участващи в международни операции и мисии
95 За приемане на Устройствен правилник
на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на
Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните
96 За изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по
Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет
от 2007 г.
97 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от
2006 г.
98 За допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2008 г.
99 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
100 За изменение на Постановление № 188
на Министерския съвет от 2009 г. 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.
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101 За приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на
регламенти, приет и съгласно чл. 15 от
Директива 2005/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г.
за създаване на рамка за определяне
на изиск вани ята за екодизайн към
енергоемките продукти и за изменение
на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и
директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
102 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет
с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.
103 За допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи,
приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
104 За утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавн и т е висш и у ч и л и щ а з а у чебнат а
2010 – 2011 г.
105 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията
по геодезия, картография и кадаст ър,
приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2004 г.
106 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
107 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, приет с Пост ановление
№ 243 на Министерския съвет от 1998 г.
108 За изменение на Наредбата за ранното
предупреждение и оповестяването при
бедствия, приета с Пост ановление № 70
на Министерския съвет от 2009 г.
109 За изменение и допълнение на Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукт и, приета с
Постановление № 114 на Министерския
съвет от 2006 г.
110 За създаване на Съвет за развитие при
Министерския съвет
111 За изменение и допълнение на Пос
тановление № 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
112 За създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи
на изпълнителната власт
113 За приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
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114 За наблюдение и контрол върху финан
совото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на
сто държавно участие в капитала и на
дружествата, които те контролират
115 За изменение на Правилника за организацията на дейността на Съвета за
административната реформа, приет
с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г.
116 За изменение на Устройствения пра
вилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 239 на
Министерския съвет от 2009 г.
117 За закриване на Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите
118 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
119 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление № 255
на Министерския съвет от 2009 г.
120 За изменение и допълнение 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.
121 За изменение на нормативни актове
на Министерския съвет
122 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.
123 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за прилагане
на Решение № 2005/928/EO на Европейската комисия относно хармонизирането на радиочестотната лента
169.400-169.8125 MHz в Общността
124 За изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 140 на
Министерския съвет от 2008 г.
125 За изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 253
на Министерския съвет от 2006 г.
126 За изменение и допълнение на Наредбата
за възлагане на специални обществени
поръчки, приета с Постановление № 233
на Министерския съвет от 2004 г.
127 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 1998 г.
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128 За изменение и допълнение на Постановление № 17 на Министерския съвет
от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението
на поетите ангажименти от страна на
Република България за присъединяване
към Шенгенското пространство
129 За изменение на нормативни актове
на Министерския съвет
130 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление
№ 254 на Министерския съвет от 2006 г.
131 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
132 За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации
и дейности
133 За предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение
на плана за разпределение на храни от
интервенционните запаси на Общността
за социално слаби лица за 2010 г.
134 За приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които
се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския
съюз, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство
135 За изменение и допълнение на Пос
тановление № 251 на Министерския
съвет о т 20 09 г. за оп редел яне 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“
136 За разпределение на средствата по т. 27
от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
137 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравео пазването, приет с
Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г.
138 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община
Пловдив и по бюджета на община Раковски за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти във връзка с приемането и обезвреждането на балирани
отпадъци на Столичната община
139 За предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване
на акции от държавата във връзка с
увеличаването на капитала на търговско дружество
140 За изменение на нормативни актове
на Министерския съвет
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141 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна
агенци я „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“,
приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г.
142 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
143 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2010 г.
144 За изменение на Постановление № 104 на
Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване
и обучение в държавните висши училища за учебната 2010 – 2011 г.
145 За изменение и допълнение на Наредбата
за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление № 124
на Министерския съвет от 2004 г.
146 За осигуряване охраната на обекти
о т на ц иона л но значен ие в ра м к ите на опред елената обща численост
и бюд же та на М и н ис т ерс т во т о на
вътр ешните работи
147 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
148 За изменение и допълнение на Наредбата
за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни
цели, приета с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2001 г.
149 За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и
дейности
150 За изменение и допълнение на Наредбата за държавните изиск вани я
за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168
на Министерския съвет от 2000 г.
151 За изменение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за
предоставяне на плодове и зеленчуци в
учебните заведения – схема „Училищен
плод“, приета с Пост ановление № 91
на Министерския съвет от 2010 г.
152 За преобразуване на държавни културни
институти
153 За въвеждане на „Българска геодезическа система 2005“
154 За изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности
155 За определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи к лас на държавно
или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на
учебната 2010 – 2011 г.
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156 За предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г.
по бюджета на Министерството на
икономиката, енергетиката и т у ризма за финансиране изпълнението на
Мярка 1 от Иновационната стратегия
на Република България и мерки за
нейната реализация
157 За създаване на Междуведомствен съвет
за управление на изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008 – 2013 г.
158 За създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията
и организираната прест ъпност към
Министерския съвет
159 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на инвестициите, приет
с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.
160 За изменение и допълнение на Наредбата
за граничните контролно-пропускателни
пунктове, приета с Постановление № 104
на Министерския съвет от 2002 г.
161 За предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2010 г. по
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение
162 За приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по
околна среда
163 За изменение и допълнение на Постановление № 324 на Министерския съвет
от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2010 г.
164 За изменение на Постановление № 88 на
Министерския съвет от 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на правосъдието
165 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Републ ика
България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г.
166 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
167 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване
на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната,
приета с Постановление № 132 на Министерския съвет от 2008 г.
168 За закриване на Националния медицински координационен център
169 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
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170 За изменение на Постановление № 95
на Министерския съвет от 2010 г. за
п риема не на Ус т ройс т вен п ра ви лник на Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по
хидромелиорации към министъра на
земеделието и храните
171 За изменение и допълнение на Устрой
ствения правилник на Българския спортен
тотализатор, приет с Постановление № 163
на Министерския съвет от 2000 г.
172 За предоставяне на средства от републиканск и я бюд жет за 2010 г. за
финансиране на екологична програма
за управление на водните ресу рси,
изпълнявана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда
173 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието
174 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
175 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката
по линия на българската помощ за
развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души (деца и техните ръководители) от Украйна, засегнати от аварията в Чернобил
176 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, на
Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2010 г.
177 За изменение на Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за
ползване на пътната инфраструктура,
за изминато разстояние, за ползване на
отделни съоръжения по републиканските пътища и за спец иално ползване на
републиканските пътища или на части
от тях, приета с Постановление № 160
на Министерския съвет от 2008 г.
178 За предоставяне на допълнителни бюджетн и кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за
2010 г.
179 За определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане
на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз
180 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Поправка
181 За одобряване на Тарифа за таксите,
които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона
за ветеринарномедицинската дейност
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182 За приемане на Наредба за реда и начина
на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси
183 За приемане на Наредба за изискванията
за третиране на излезли от употреба
гуми
184 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост, приет с Постановление № 254
на Министерския съвет от 2006 г.
185 За изменение и допълнение на Наредбата за устройството и дейността на
Националния доверителен екофонд,
приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2004 г.
186 За осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците
от І клас в държавните и общинските
училища
187 За изменение на Правилника за реда за
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в
капитала, приет с Постановление № 112
на Министерския съвет от 2003 г.
188 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на парични награди на пожарникарите, участвали в международната
мисия за оказване на помощ за гасене
на пожари в Руската федерация
189 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г.
за довършване на ремонта и реставрацията на катедрален храм „Св. св.
Кирил и Методий“ в Созопол
190 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по
Закона за електронните съобщения,
приета с Постановление № 322 на Министерския съвет от 2009 г.
191 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
192 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
193 За приемане на Наредба за продажба
на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на
отбраната, които се намират в населени
места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на
отбраната и на Българската армия
194 За приемане на Наредба за дост ъпа на нотариусите до Националната
база данни „Население“, поддържана
от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
195 За доп ъ лнение на Тарифа № 12 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите
по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г.
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196 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за компенсиране на разплатени задължения по договори
197 За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г.
по бюджета на Министерството на
правосъдието за нуждите на Националното бюро за правна помощ
198 За допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет в изпълнение
на резолюции 1807 (2008), 1844 (2008),
1857 (2008), 1896 (2009), 1907 (2009) и
1016 (2010) на Съвета за сигурност на
ООН относно Демократична република
Конго, Сомалия и Еритрея
199 За приемане на Наредба за безопасната
експлоатация и техническия надзор
на повдигателни съоръжения
200 За изменение на нормативни актове на
Министерския съвет
201 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 302
на Министерския съвет от 2009 г.
202 За приемане на нормативни актове
по прилагане на Закона за развитието
на академичния състав в Република
България
203 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
204 За изменение и допълнение на Постановление № 245 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Регионално
развитие“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г.
205 За определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане
на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на
местното самоуправление в България
„ФЛАГ“ – ЕАД
206 За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, приет
с Постановление № 70 на Министерския съвет от 1998 г.
207 За определяне на размера и реда за
отчисленията по чл. 71е от Закона за
управление на отпадъците
208 За изменение и допълнение на Пос
тановление № 104 на Министерския
съвет от 2010 г. за утвърждаване на
таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища
за учебната 2010 – 2011 г.
209 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона
за пощенските услуги и по Закона за
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електронния документ и електронния
подпис, приета с Пост ановление № 144
на Министерския съвет от 2002 г.
За допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
За предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване
на акции от държавата във връзка с
увеличаването на капитала на търговско
дружество
За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
горите, приет с Постановление № 80
на Министерския съвет от 1998 г.
За предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г.
по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за финансиране
изпълнението на проект „Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта
на страната в периода 2010 – 2011 г.
чрез ново самолетно заснемане“ за
нуждите на системата за идентификация на земеделските парцели
За създаване на процедура за провеждане
на избор на кандидат за съдия в Съда
на Европейския съюз и в Общия съд
За приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните
инвентаризации на вредни вещества и
парникови газове в атмосферата
За приемане на Списък на оръжията и
на Списък на изделията и технологиите
с двойна употреба, които подлежат
на контрол при внос
За изменение и допълнение на Постановление № 251 на Министерския съвет
от 2009 г. за определяне на условията
и реда за предоставяне на ваучери за
обучение на безработни и заети лица
по приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“
За предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г.
по бюджета на Министерството на
правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на
наказанието лишаване от свобода
За предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Молдова
за пострадало от наводнения през 2010 г.
население от български произход
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2010 г.
За одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столичната
община за 2010 г. за финансиране на
инфраструктурни обекти, съпътстващи
изграждането на метрото
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222 За изменение и допълнение на Постановление № 180 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на детайлни
правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
223 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
финансите, приет с Постановление № 249
на Министерския съвет от 2009 г.
224 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.
225 За приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“
226 За приемане на Наредба за определяне
на критериите за степента на риска
при участие в операции и мисии извън
територията на страната
227 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложени я с предмета
и целите на опазване на защитените
зони, приета с Постановление № 201 на
Министерския съвет от 2007 г.
228 За изменение на Тарифата за таксите,
които се събират от Агенция „Пътна
инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от
2008 г.
229 За приемане на Наредба за контрол
над въздухоплаването във въздушното
пространство на Република България
при охрана на въздушното пространство на Република България
230 За приемане на Правилник за организацията и дейността, специфичните
условия и ред за назначаване на личния
състав и за изпълнение и прекратяване
на службата в служба „Военна информация“ и Класификатор на длъжностите на военносл у жещите в сл у жба
„Военна информация“
231 За приемане на Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене
и/или проу чване и на концесии за
добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства
232 За създаване на Антидопингов център,
приемане на правилник за устройството
и дейността му и целево предоставяне
на средства по бюджета на Министерството на физическото възпитание и
спорта за неговото финансиране
233 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните
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234 За предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република
Пакистан
235 За приемане на Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна
дейност
236 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнение на Решение № 839
на Министерския съвет от 2008 г. за
обявяване на блокове 1 и 2 на „АЕЦ
Козлодуй“ – ЕАД, за съоръжения за
управление на радиоа ктивни отпадъци,
за обявяване на блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Козлодуй“ заедно с необходимото движимо имущество за частна държавна
собственост и предоставяне на това
имущество за управление на Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“ чрез едновременно намаляване и
увеличаване капитала на „Български
енергиен холдинг“ – ЕАД
237 За изменение на Постановление № 17
на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти,
свързани с изпълнението на поетите
ангажименти от страна на Република България за присъединяване към
Шенгенското пространство
238 За одобряване на допълнителни бюджет
ни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.
239 За изменение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на
Министерския съвет от 2008 г.
240 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното,
приет с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2000 г.
241 За приемане на Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол
242 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства от цент ра лни я бюд жет за
2010 г. чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и
науката по самостоятелните бюджети
на държавните висши училища
243 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства от цент ра лни я бюд жет за
2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за осигуряване
ох ра ната на с ъдебната влас т и на
лица, застрашени във връзка с наказателно производство
244 За пренасочване на неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
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245 За изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати
за произход на електрическа енергия,
произведена по комбиниран начин,
приета с Постановление № 110 на Министерския съвет от 2007 г.
246 За изменение и допълнение на Наредбата
за издаване на сертификати за произход
на електрическа енергия, произведена
от възобновяеми енергийни източници, приета с Пост ановление № 18
на Министерския съвет от 2009 г.
247 За изменение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет
с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г.
248 За изменение на Устройствения правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
249 За изменение и допълнение на Пос
тановление № 183 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на
излезли от употреба гуми
250 За изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет
от 2003 г. за приемане на Наредба за
учебниците и учебните помагала
251 За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации
и дейности
252 За изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към храните
със специално предназначение, приета
с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2002 г.
253 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
254 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.
255 За откриване на институти в структурата
на Университета по библиотекознание
и информационни технологии
256 За п риема не на Нар едба за с т а ндарти за качество на околната среда
за п риори т е т н и вещес т ва и н я кои
други замърсители
257 За изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование
по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователноквалификационна степен „бакалавър“,
п риета с Постановление № 248 на
Министерския съвет от 2005 г.
258 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцият а
за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския
съвет от 2004 г.
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259 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
260 За предоставяне на допълнителни бю
джетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за
2010 г.
261 За приемане на Устройствен правилник
на Авиоотряд 28
262 За определяне размера на линият а на
бедност за страната за 2011 г.
263 За изменение и допълнение на Пос
тановление № 18 на Министерския
съвет от 2003 г. за създаване на Съвет
за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
264 За приемане на Наредба за условията и
реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места
265 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране,
бракуване, унищожаване и отчитане на
визови стикери и на бланки за поставяне
на визи, приета с Постановление № 92
на Министерския съвет от 2003 г.
266 За изменение на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, приет с Постановление № 203 на Министерския съвет
от 1992 г.
267 За приемане на Наредба за планиране
на граждански ресурси за отбрана
268 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
здравеопазването за компенсиране на
разплатени задължения на дейността по
асистирана репродукция на Център „Фонд
за асистирана репродукция“
269 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,
Програма ФАР на Европейския съюз и
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
270 За 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
271 За пренасочване на неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
272 За закриване на задгранични представителства на Република България
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273 За приемане на Наредба за опазване на
околната среда в морските води и за
създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната
среда в морските води на Черно море и
управление на изпълнението на Морска
стратегия и програма от мерки
274 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната
за 2010 г.
275 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.
276 За извършване на необходимите промени по съответните бюджети за 2010 г.
във връзка с изплатените средства от
Българската банка за развитие по Механизма за уреждане на задължения
по републиканския бюджет
277 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
278 За п риема не на Нар едба за ус ло ви ята и реда за осъществяване на
дей нос т и т е, свърза н и с ор ъж и я та,
боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия и контрола
над тях във и от въоръжените сили на
Република България
279 За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални
програми за земеделски и хранителни
продукти, приета с Постановление № 34
на Министерския съвет от 2007 г.
280 За приемане на Устройствен правилник
на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност към Министерския съвет
281 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
282 За предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2010 г.
283 За приемане на Наредба за водене на
регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
284 За изменение и допълнение на Пос
тановление № 84 на Министерск и я
съвет от 2009 г. за приемане на Списък
на средищните училища в Република
България, определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови
правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища
285 За изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“,
приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2008 г.
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286 За изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности
287 За изменение и допълнение на Наредбата
за системите за движение, докладване
и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването
в морските пространства на Република
България и в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване,
п риета с Пос та новление № 20 0 на
Министерския съвет от 2005 г.
288 За изменение и допълнение на Наредбата за различните или специфичните
п рави ла, кои то ще се п ри лагат за
специфичните стоки и движения на
стоки, референтните периоди, начина
на тяхното отчитане и деклариране,
както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност
за вътрешнообщностната търговия със
стоки, приета с Постановление № 238
на Министерския съвет от 2006 г.
289 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери по републиканския бюджет за 2010 г.
290 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на парични награди на пожарникарите, участвали в международната
мисия за оказване на помощ за гасене
на пожари в Държавата Израел
291 За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване
на заетостта, приет с Постановление № 131
на Министерския съвет от 2003 г.
292 За предоставяне на допълнителни средства за спешни и неотложни ремонтни
и строителни дейности на православни
храмове
293 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства от цент ра лни я бюд жет за
2010 г. по самостоятелните бюджети
на Националната академи я за театрално и филмово изкуств о „Кръстьо
Сарафов“, Националната художествена
академия – София, и Нац ионалната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
294 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2010 г.
295 За изменение на Постановление № 161
на Министерския съвет от 2010 г. за
предоставяне на финансови средства от
централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2010 г.
за финансиране на инфраструктурни
обекти с национално значение
296 За изменение на Устройствения правилник на областните администрации,
приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
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98

98
98

98

99
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297 За приемане на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на
разрешителни за емисии на парникови
газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите
на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи
в схемата на т ърг ови я с к во т и за
емисии на парникови газове
298 За приемане на Наредба за условията,
реда и начина за изготвяне на докладите
и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите
на въздухоплавателни средства
299 За приемане на Наредба за условията и
реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния
пазар и за поддържане на Списъка на
компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация
в системата в сферата на услугите
300 За приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
301 За предоставяне на средства на Детския
фонд на Организацията на обединените
нации (УНИЦЕФ) – България, за благотворителната кампания „Семейство
за всяко дете“ в подкрепа на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Републ ика
България“
302 За одобряване на допълнителни бю
джетн и кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за
2010 г.
303 За изменение на Постановление № 67
на Министерския съвет от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и
дейности
304 За приемане на обемите, цените и
методиките за остойностяване и за
заплащане на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване
305 За преминаване на Института за защита
на растенията от Националната служба
за растителна защита към Селскостопанската академия
306 За п редос та вя не на доп ъ л н и т ел н и
средства за 2010 г. за окончателни
плащания по проекти, изпълнявани
от Министерството на образованието,
младежта и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2007 – 2013 г.
307 За изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от
органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с
Постановление № 242 на Министерския
съвет от 2007 г.
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308 За осигуряване и разпределение на
средствата за подпомагане храненето
на децата от подготвителните групи в
детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас
309 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.
310 За изменение и допълнение на Наредбата за услови я та, п рави лата и
критериите за вк лючване, промени
и/и л и изк л юч ва не на лек арс т вен и
продукт и 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.
311 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
312 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
313 За приемане на Наредба за реда и
начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването,
прехвърлянето и отмяната на квоти за
емисии на парникови газове
314 За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
315 За изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и
организацията на работа на Агенция
„Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския
съвет от 2009 г.
316 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
здравеопазването за нуждите на Център „Фонд за лечение на деца“
317 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2010 г.
318 За предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2010 г.
319 За одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери от републиканския бюджет за 2010 г.

За

102

За
За
102

За
За

издаване на българските лични документи
п ри лагане на Закона за о тбраната
и въоръжените сили на Реп ублика
България
организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

устройството и организацията на работа на органите на медицинската
експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
прилагане на Закона за защита от
домашното насилие
уст ройст во то и дейност та на Дър жавно предприятие „Фонд затворно
дело“
организацията и дейността, специфич
ните условия и ред за назначаване
на личния състав и за изпълнение и
прекратяване на службата в служба
„Военна информация“ и Класификатор
на длъжностите на военнослужещите
в служба „Военна информация“

34
45
80

82

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

102
102
102

102
102

102

101
102

На Изпълнителната агенция по горите
На Министерството на външните работи
На Дирекцията за национален строителен
контрол
На Държавна агенция „Архиви“ и за определяне цени на услугите, предоставяни от
Държавна агенция „Архиви“, по Закона
за Националния архивен фонд
На Министерството на образованието,
младежта и науката и определяне на
първостепенни я и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на образованието,
младежта и науката
На Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
На Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на
Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните
На Изпълнителната агенция по околна
среда
На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
На Авиоотряд 28
На Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност към Министерския съвет
За

102
За
12
25

28

4
4
7

10

12
27

41
62
84
89
96

НАРЕДБИ

102

ПРАВИЛНИЦИ
За

За
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За

определяне на стандарти за годишна
бюджетна издръжка за един лишен
от свобода
условията и реда за осъществяване на
оперативно-издирвателната дейност от
оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена
на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и за прилагане и ползване
на разузнавателните способи и средства при осъществяване дейността на
органите на агенцията по защита на
националната сигурност
медицинската експертиза

1

22
36
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За

За
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условията и реда за прилагане на схема
за предоставяне на плодове и зеленчуци
в учебните заведения – схема „Училищен плод“
допълнителните мерк и, свързани с
прилагането на регламенти, приет и
съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/
ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на
рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към енергоемките продукти
и за изменение на Директива 92/42/
ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и
2000/55/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета
реда и нач и на на к ласифи ц и ра не,
опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси
изискванията за третиране на излезли
от употреба гуми
п р ода жба на ж и л и ща , ат е л ие т а и
гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се
намират в населени места, в които
няма структури на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
на Българската армия
достъпа на нотариусите до Националната база данни „Население“, поддържана
от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството
безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
реда и начина за организиране на националните инвентаризации на вредни
вещества и парникови газове в атмосферата
определяне на критериите за степента на
риска при участие в операции и мисии
извън територията на страната
конт рол на д възд у хоплаването във
въздушното пространство на Република
България при охрана на въздушното
пространство на Република България
провеждане на конкурси и търгове за
предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии
за добив на подземни богатства по
Закона за подземните богатства
допингов контрол при тренировъчна
и състезателна дейност
стандарти за качество на околната
среда за приоритетни вещества и някои
други замърсители
условията и реда, при които се допуска
тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени
работни места
планиране на граждански ресурси за
отбрана
опазване на околната среда в морските
води и за създаване на Консултативен

37
За

За
41

За

68
69
За

73

За

73
73

За
За

76
80

82

88

90
93

таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията за 2010 г. по
Закона за електронните съобщения

1

МЕТОДОЛОГИИ
За

83

и координационен съвет по опазване
на околната среда в морските води
на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и
програма от мерки
94
условията и реда за осъществяване
на дейностите, свързани с оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия и контрола
над тях във и от въоръжените сили
на Република България
96
водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и
хосписите
97
реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии
на парникови газове от инсталации и
за осъществяване на мониторинг от
операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства,
участващи в схемата на търговия с
квоти за емисии на парникови газове
99
условията, реда и начина за изготвяне
на док ладите и за верификация на
докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства
99
условията и реда за работа на координаторите на Информационната система
на вътрешния пазар и за поддържане
на Списъка на компетентните органи
в Реп ублика Българи я, кои то подлежат на регистрация в системата в
сферата на услугите
99
съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките
99
реда и начина на функциониране на
Националния регистър за отчитане на
издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти
за емисии на парникови газове
102
ТАРИФИ

За

82
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определяне на финансови корекции,
които се прилагат спрямо разходите,
свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от
структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство

53

РЕШЕНИЯ
1008 За отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на обект „Автомагистрала
Тракия“ Оризово – Бургас, ЛОТ 2 Стара
Загора – Нова Загора, от км 210+100 до
км 241+900“, намиращи се на територията на област Стара Загора
Поправка

4
68
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1009 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Марица“ Оризово – Капитан Андреево, от км 5+100 до км
114+000“, намиращи се на територията
на област Хасково
9
За издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за подземните богатства, в блок
„Провадия“, разположен на територията на Североизточна България
44 За предоставяне на концесия за добив на
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова
суровина – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, от находище „Балабана“ в
землищата на с. Полковник Таслаково,
с. Грънчарово и с. Секулово, община
Дулово, област Силистра
46 За предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства – немета лни полезни изкопаеми – индустриални минерали –
доломити, за металургията и за пътно
покритие, от находище „Миал“, община
Мирково, Софийска област
49 За приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическ а
програма за 2009 г., приета с Реше
ние № 117 на Министерския съвет от
2009 г., и за дейността на Национ алния
статистически институт през 2009 г. и
приемане на Национална статистическа
програма за 2010 г.
50 За обявяване на 11 ноември за професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност
61 За ограничаване издаването на разрешения за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни
материали
69 За определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концес ионер 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“, кв. Кремиковци, Столична община, област София
121 За приемане на план за управление на
природен парк „Рилски манастир“
127 За и зменен ие на Решен ие № 10 01
на Министерския съвет от 1997 г. за
предоставяне на концеси я за ползване на подземно природно богатство – мергел, от находище „Коритна“,
Ловешка област

4

6
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11

15

12

13

16
23

23
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149 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „ВЛ
400 kV „Карлово – Пловдив“, подобект
„ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив – п/ст Черноземен“ – изместване от съществуващото трасе на ВЛ 110 kV „Игнатиев“,
на територията на община Калояново, област Пловдив
157 За даване на разрешение за прехвърляне
изцяло на правата и задълженията по
предоставени на „Ватия“ – АД, София,
концесии за добив на неметални полезни
изкопаеми – ин д уст риа лни минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства,
от находище „Подгумер“, с. Подгумер,
район „Нови Искър“, област София, от
находище „Сакар планина“ – участък
„Богомил“, с. Богомил, община Харманли, област Хасково, от находище
„Бистрица“, с. Бистрица, област София,
от находище „Овчарово“, с. Овчарово,
община Харманли, област Хасково, от
находище „Малък Гайтановец“, община
Белово, област Пазарджик, от находище
„Побит камък“, с. Нови хан, община
Елин Пелин, Софийска област, о т
находище „Стрелча – Мерата“ – участъци „Мерата“, „Мали Кладни дял” и
„Банчовец“, община Стрелча, област
Пазарджик, и от находище „Гърмище“, с. Чепърлинци, община Драгоман, Софийска област
172 За от ч у ж даване на имоти и части
о т и мо т и – час т на собс т венос т, за
държавна н у ж да за изг ра ж дане на
обект „Път ІІ – Софийски околовръстен
път – южна дъга“, участък от км 42+800
(пътен възел „Младост“) до км 44+720
(край на участъка в строителство)
177 За издаване на разрешение за търсене
и проучване на суров нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-12 Кнежа, разположен
в областите Враца, Плевен, Ловеч,
Габрово и Велико Търново
200 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 „Дионисо“ – участък „Втори“, разположено в
землището на с. Върбешница, община
Мездра, област Враца, на „Дионисомарбле – България“ – ЕООД, София
217 За обявяване на 18 април 2010 г. за
Ден на национален траур по повод
трагичната смърт на Президента на
Република Полша Лех Качински, неговата съпруга и полската делегация край
руския град Смоленск
271 За предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
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т. 2 от Закона за подземните богатства,
от находище „Чеирите“, разположено
в землището на с. Здравец и с. Аврен,
община Аврен, област Варна
За изменение и допълнение на Решение
№ 645 на Министерския съвет от 2006 г.
за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект
„Софийски околовръстен път – южна
дъга“, участък „Симеоновско шосе – бул.
България, от км 44+720 до км 49+291,40“,
намиращи се на територията на област
София
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 „В1 – Голица“, разположен на територията на Република България
За даване на разрешение за сключване на допълнително споразумение
към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясък
и чак ъ л, от на ходище „Ели дере“,
община Септември, област Пазарджик,
сключен на 10 ноември 2004 г.
За оп р едел я не на кон це сионер на
Пристанищен терминал Видин-север
и Пристанищен терминал Фериботен
комплекс Видин, части от Пристанище
за обществен транспорт с национално
значение Видин – обект – публична
държавна собственост
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 – област Велико Търново
За издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатст ва по ч л. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в Блок 1-16 Градище, разположен на територията на областите
Ловеч, Габрово и Велико Търново
За продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт
и газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в Блок 1-3 Ъглен, разположен в землищата на с. Ъглен, община
Луковит, област Ловеч, и с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен
За допълнение на Решение № 835 на
Министерския съвет от 2006 г. за утвърждаване Списък на стоките, услугите и
строителството, чието производство или
извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на
лица с увреждания по реда на Закона
за обществените поръчки
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535 За отмен яне на Решение № 879 на
Министерския съвет от 2007 г. за пред
приемане на действия за прекратяване
на концесионни договори за добив на
минерална вода, изменено с Решение
№ 762 на Министерския съвет от 2009 г.,
и за даване на съгласие за изменение
и допълнение на конц есионен договор
за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост
536 За предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните бог атства – скалнооблицовъчни материали – варовици,
от находище „Кремона“ – участък „Кален“ и участък „Кален-изток“, разположено в землището на с. Кален, община
Мездра, област Враца, на „Илинденски мрамор“ – ООД, София
559 За изменение и допълнение на Решение № 172 на Министерския съвет
от 2010 г. за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда, за изграждане на
обект „Път ІІ – Софийски околовръстен
път – южна дъга“, участък от км 42+800
(пътен възел „Младост“) до км 44+720
(край на участъка в строителство)
583 За предоставяне на концесия за добив
на природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в находище „Каварна“,
разположено в континенталния шелф и
в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море
591 За издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за подземните богатства, в Блок
1-17 Овча могила, разположен в областите Плевен и Велико Търново
658 За да ва не н а ра з р ешен ие з а п р е 
хвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни мате
риа ли – гнайсошисти, от на ходище
„Габъра“, с. Черни рид, община Ивайлов
град, област Хасково, и сключен концесионен договор на 12 юни 2009 г. с
„Геоминмарк“ – ЕООД, София
659 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Горен близнак 2“,
разположено в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, на
„Ескана“ – АД, Варна
660 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци,
от находище „Венелин“, разположено
в землището на с. Венелин, община Долни чифлик, област Варн а, на
„Ескана“ – АД, Варна
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661 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – трахити и трахитови туфи, от находище
„Ка ята“, разположено в землищата
на с. Вратица и с. Винарско, община
Камено, област Бу ргас, на „Трансстрой холдинг“ – АД, Бургас
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 „Рафаело“, разположено в землището
на с. Киреево, община Макреш, област
Видин, на „К иряевска вар“ – ООД,
с. Киреево, област Видин
680 За изменение на Решение № 899 на Министерския съвет от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземнит е богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище
„Воденицата – 4“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайлов
град, област Хасково, на „Пътстройинженеринг“ – АД, Кърджали
681 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 „Козирог“, разположено в землищата на с. Кози рог,
община Габрово, и с. Янтра, община
Дряново, област Габрово, на „Пътстрой – Габрово“ – АД, Габрово
682 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатс т ва – с т рои т ел н и мат ериа л и – п ясъци, от находище „Горен Близнак“,
разположено в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, на
„Ескана“ – АД, Варна
683 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 „Исенов връх“, разположено в
землището на с. Ракитница, община
Стара Загора, област Стара Загора, на
„ПИ ЕС АЙ“ – АД, Стара Загора
718 За издаване на разрешение за търсене и проу чване на су ров нефт и
природен газ – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-11 Вранино,
разположен в област Добрич
719 За предоставяне на концесия за добив
на природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в находище „Калиакра“,
разположено в континенталния шелф и
в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море
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751 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 „А-Ловеч“, разположен на територията на областите
Монтана, Враца, Ловеч и Плевен
766 За предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинитови среднопластични глини – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства, от
находище „Кара Михал“, разположено
в землището на с. Владимировци, община Самуил, област Разград
770 За предоставяне на концесия за добив
на неметални полезни изкопаеми – инд ус т риа л н и м и нера л и – фел д ш пат кварцови пясъци, от находище „Арчар“,
разположено в землището на с. Градище,
община Шумен, област Шумен
787 За отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изместване на линейни
мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на
„Автомагистрала „Тракия“ ЛОТ 2 Стара
Загора – Нова Загора от км 210+100 до
км 241+900“ на територията на област
Стара Загора и област Сливен
788 За отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на „Автомагистрала „Тракия“, участък Нова Загора – Ямбол ЛОТ
3 от км 241+900 до км 277+597 – Реконструкция на електропроводи и далекосъобщителни мрежи“ на територията
на област Сливен и област Ямбол
789 За о т ч у ж да ва не на час т и о т и мо ти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на „Автомагистрала „Тракия“, участък Стара Загора – Нова Загора ЛОТ 2 от км 210+100
до км 241+900 – Напоителни и отводнителни канали и реконструкция на
газопроводи“ на територията на област
Стара Загора и област Сливен
790 За отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за
изграждане на „Автомагистрала „Тракия“, участък Ямбол – Карнобат ЛОТ
4 от км 276+200 до км 325+280 – Електропроводи, далекосъобщителни мрежи и газопроводи“ на територията на
област Ямбол и област Бургас
798 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.
5 от Закона за подземните богатства –
строителни материали – доломити и
варовици, от находище „Бояново – 2“,
разположено в землището на с. Бояново,
община Елхово, област Ямбол, на „ПСФ
Мостинженеринг“ – АД, Ямбол
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799 За удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и
природен газ в блок „Шабла“, разположен на територията на Черноморския
шелф и изключителната икономическ а
зона на Република България
90
800 За даване на съгласие за сключване
на допълнителни споразумения към
концесионните договори за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци
и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Долни Богров“, участък „Сметището“,
и от участък „Запад“ на находище „Челопечене“, разположени в землището на
с. Долни Богров, Столична община
90
804 За признаване на представителност на
национално равнище в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания на сдружение „Българска асоциация
за рекреация, интеграция и спорт“
91
811 За изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата
флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване
на природните местообитания и на
дивата флора и фауна
96
812 За изменение и допълнение на Решение
№ 405 на Министерския съвет от 2009 г.
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
93
838 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 „Стряма 2“, разположено в
землището на с. Ръжево Конаре, община
Калояново, област Пловдив, на „Водстрой Пловдив“ – АД, Пловдив
94
839 За предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – речна
баластра (пясък и чакъл), от находище
„Крумово“, разположено в землищата на
с. Крумово, община Кочериново, област
Кюстендил, и на с. Бучино, община
Благоевград, област Благоевград, на
„Бистрица“ – ООД, Благоевград
94
876 За издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в
Блок 1-18 Тракия, разположен в област
Хасково
99
878 За разместване на почивни дни през
2011 г.
100
879 За допълнение на Решение № 56 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне
16 април за Ден на Конституцията
100
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885 За изменение 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., Решение № 424 на Министерския съвет от 2008 г. и Решение № 576
на Министерския съвет от 2009 г.
102
888 За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площта „Блок
4 Кубрат“, разположена на територията
на областите Русе, Разград и Силистра, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
102
889 За откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване
на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площта „Блок 5
Бяла“, разположена на територията на
областите Русе, Търговище и Велико
Търново, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс
102

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
КОНВЕНЦИИ
За

За
За
За

премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,
приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на
18 декември 1979 г.
политическите права на жените
предотвратяване и наказване на престъплението геноцид
неприлагане на давност по отношение
на военните престъпления и престъпленията против човечеството

17
17
99

99

СПОГОДБИ
Между правителството на Република България и правителството на Френската
република относно Френското училище
„Виктор Юго“ в София
Между правителството на Република България и правителството на Република
Казахстан за безвизови пътувания на
граждани – притежатели на дипломатически и служебни паспорти
За изменение на Спогодбата между правителството на Република България и
правителството на Руската федерация

38

40
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за взаимни пътувания на граждани,
подписана в София на 5 март 2002 г.,
сключена чрез размяна на ноти
Между правителството на Република България и правителството на Тунизийската
република за премахване на визите за
притежателите на дипломатически, специални или служебни паспорти

83

93

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за опазване и
съхраняване на определени културни
паметници
За изменение и допълнение на Споразумението за сътрудничество между
Министерството на външните работи
на Република България и Министерството на външните работи на Черна
гора по визови въпроси и консулска
защита от 4 декември 2008 г.
Между правителств ото на Република България и правителството на Туркменистан
за взаимно премахване на изискването
за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти
Между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобож даване от
визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

2

17

17

63

ПРОГРАМИ
За

сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между
правителството на Република България и правителството на Корейската
народно-демократична република за
периода 2010 – 2013 г.

87

ПРОТОКОЛИ
Факултативен протокол към Конвенцията
за премахване на всички форми на
дискриминация по отношение на жените, приет от Общото събр ание на
Организацията на обединените нации на
6 октомври 1999 г.
Трети протокол за поправка към Договора
от Лисабон за изменение на Договора за
Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан
в Лисабон на 13 декември 2007 г.
Пети протокол за поправка към Договора между Кралство Белгия, Чешката
република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република
Естони я, Реп ублика Гърци я, Кра лство 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, Ре-

публика 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.
Към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи на Съвета
на Европа за изменение на системата
за контрол на конвенцията (№ 14)
Четвърти протокол за поправка към Договора
от Лисабон за изменение на Договора за
Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан
в Лисабон на 13 декември 2007 г.
Шести протокол за поправка на Договора между Кралство Белгия, Чешката
република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република
Естони я, Република Гърци я, Кра лство Испания, Френската република,
Ирландия, Италианската република,
Република Кипър, Република Латвия,
Република Литва, Великото херцогство
Люксембург, Републ ика Унгария, Репуб
лика Малта, Кралство Нидерландия,
Републ ика Австрия, Република Полша,
Португалската републ ика, Република
Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция,
Обединено 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.

38

38

47

47

НАРЕДБИ
За
За

17
За
38

БРОЙ 10 2

изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2008 г. за условията и реда за атестиране
на дипломатическите служители
изменение на Наредба № 3 от 2008 г.
за условията и реда за организиране
и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра
на външните работи
допълнение на Наредба № 1 от 2008 г.
за условията и реда за атестиране на
дипломатическите служители

5

5
42

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България
и правителството на Румъния за транс
гранично полицейско сътрудничество
по наказателноправни въпроси
Между правителството на Република България и правителството на Румъния за
изграждане и функциониране на Съвместен контактен център за полицейско
и митническо сътрудничество

55

57
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Между правителството на Република България
и правителството на Република Македония за изграждане и функциониране на
съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество

За

85

За

МЕМОРАНДУМИ
За

За

разбирателство между Министерството
на вътрешните работи на Република
България и Министерството на вътрешните работи на Република Литва
разбирателство между Министерството
на вътрешните работи на Републ ика
България и Департамента за гражданска защита към Председателството
на Министерския съвет на Италианската република

За
2
За

99

За

ПРОТОКОЛИ
Трети протокол за поправка към Договора от
Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан
в Лисабон на 13 декември 2007 г.
Пети протокол за поправка към Договора между Кралство Белгия, Чешката
република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република
Естони я, Реп ублика Гърци я, Кра лство 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.
Към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи на Съвета
на Европа за изменение на системата за
контрол на конвенцията (№ 14)
Допълнителен протокол към Конвенцията за
защита на лицата при автоматизирана
обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци
За

За

38
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реда за осъществяване на превантивна
дейност от органите за пожарна без
опасност и спасяване на Министерството
на вътрешните работи (№ Із-809)
организацията и дейността на звената „Общинска полиция“ в Република
България (№ Із-1027)
реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на
специалните домове за временно настаняване на чужденци (№ Із-1201)
организацията и функционирането на
Националната Шенгенска информационна система на Република България
(№ 2727)
изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-41 от 2009 г. за документите и
реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за
информиране между Министерството
на вътрешните работи, Комисията за
финансов надзор и Информационния
център към Гаранционния фонд

33
42

45

94

94

ИНСТРУКЦИИ
За

За

За

За

За
38
За
38
За

изменение и допълнение на Инструкция № Із-381 от 2009 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи
организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
(№ Із-417)
изменение на Инструкция № Iз-1711 от
2009 г. за оборудването на помещенията за
настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на вътрешните работи и реда в тях
изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа на
структурите на МВР при издаване на
български лични документи
реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция
„Гражданска защита“ (№ Із-2663)
реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
(№ Із-2673)
условията и реда за съгласуване на молби
за визи (№ Iз-2593)

11

22

40

42
93

94
97

93

НАРЕДБИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати
в служебната дейност (№ Із-169)
реда за осъществяване на пожарогасителната дейност и аварийно-спасителната дейност от органите за пожарна без
опасност и спасяване на Министерството
на вътрешните работи (№ Із-491)

СПОРАЗУМЕНИЯ
16

28

За

предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в
България“ между Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Министерството на здравеопазването на Република България

30

С Т Р. 1 1 2

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

Между правителството на Република България и правителството на Корейската
народнодемократична република за
сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
За изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Програма „Подобряване на
контрола на туберкулозата в България“ между Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария
и Министерството на здравеопазването на Република България

За

43

За
За

70

За

ПРАВИЛНИЦИ
За
За

За
За

дейността и организацията на работа
на Цен т ър „Фон д за т ра нсп ла н тация“
изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните
инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве
дейността и организацията на работа
на Център „Фонд за лечение на деца“
допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния
център по здравна информация

За
21
За
24
37
57
За

НАРЕДБИ
За
За
За
За

За

За

За
За
За
За
За

изменение и допълнение на Наредба № 36
от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
утвърждаване на медицински стандарт
„Вирусология“ (№ 45)
утвърждаване на медицински стандарт
„Нуклеарна медицина“ (№ 48)
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на
лечебните заведения
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
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели
утвърждаване на медицински стандарт
„Кардиология“ (№ 2)
утвърждаване на медицински стандарт
„Микробиология“ (№ 4)
изменение и допълнение на Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването
утвърждаване на Медицински стандарт
„Кардиохирургия“ (№ 3)
утвърждаване на медицински стандарт
„Лъчелечение“ (№ 6)

За

2
3

За

3
За
5

За

За
7
За
За
9

За

11
11
За
12

За

13

За

14
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изменение и допълнение на Наредба № 39
от 2007 г. за принципите и изискванията
за добрата дистрибуторска практика
максимално допустимите стойности
на вибрациите в жилищни помещения
(№ 9)
изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2005 г. за реда за заплащане
о т реп убл и ка нск и я бюд жет на лечението на български гра ж дани за
заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
утвърждаване на медицински стандарт
„А нестези я и интензивно лечение“
(№ 10)
изменение и допълнение на Наредба № 21
от 2002 г. за специфичните критерии и
изисквания за чистота на добавките,
предназначени за влагане в храни
услови ята и реда за медицинското
обслужване в местата за лишаване от
свобода (№ 2)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2005 г. за условията и реда за
оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата
на българските граждани
изменение и допълнение на Наредба
№ 27 от 2007 г. за изискванията към
данните и документацията за разрешаване за у пот реба и регист раци я
на лекарствени продукти
условията и реда за извършване на
проверки на лечебните заведения от
Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ (№ 14)
изменение и допълнение на Наредба № 15
от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от
з д р а вн и д ей но с т и , г а р а н т и р а н о т
бюджета на НЗОК
у твърж даване на медицински стандар т „Пневмолог и я и ф т изиат ри я“
(№ 16)
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в храните
утвърждаване на медицински стандарт
„Педиатрия“ (№ 19)
утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръд
на хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия, пластичновъзстановителна и естетична хирургия
и лицево-челюстна хирургия (№ 20)
утвърждаване на медицински стандарт
„Инфекциозни болести“ (№ 21)
утвърждаване на медицински стандарт
„Нефрология“ (№ 22)
у твърж даване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести“
(№ 23)

16
17

21
24

26
31

31

33

34
39

45
46
46
53

53
54
54
55
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За
За
За
За
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За
За

За
За

За
За

За
За

За
За

За

За
За

За
За
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утвърждаване на медицински стандарт
„Вирусология“ (№ 24)
утвърждаване на медицински стандарт
„Гастроентерология“ (№ 25)
утвърждаване на медицински стандарт
„Урология“ (№ 26)
утвърждаване на медицински стандарт
„Образна диагностика“ (№ 27)
утвърждаване на медицински стандарт
„Вътрешни болести“ (№ 28)
у твърж даване на медицински стандарт „Ревматология“ (№ 29)
утвърждаване на медицински стандарт
„Медицинска онкология“ (№ 30)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени
за контакт с храни
изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията
към козметичните продукти
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
утвърждаване на медицински стандарт
„Нервни болести“ (№ 33)
допълнение на Наредба № 34 от 2005 г.
за реда за за п ла ща не о т реп убл ик а нс к и я бюд же т н а лечен ие т о н а
български граждани за заболявания,
извън обх вата на за д ъ л ж и т ел но т о
здравно осигуряване
утвърждаване на медицински стандарт
„Неонатология“ (№ 34)
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2010 г. за утв ърждаване на
медицински стандарт „Пневмология и
фтизиатрия“
изменение на Наредба № 32 от 2008 г. за
утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2005 г. за у твърж даване на
медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2010 г. за утв ърждаване на
медицински стандарт „А нестезия и
интензивно лечение“
изменение и допълнение на Наредба
№ 41 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение“
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2002 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Лицево-челюстна
хирургия“
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Ортопедия и
травматология“
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изменение и допълнение на Наредба
№ 35 от 2009 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Ушно-носногърлени болести“
изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2009 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Нуклеарна
медицина“
утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична лаборатория“ (№ 35)
утвърждаване на медицински стандарт
„Очни болести“ (№ 36)
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Микробиология“
изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2008 г. за устройството, реда и
организацията на работата на аптеките
и номенклатурата на лекарствените
продукти
утвърждаване на медицински стандарт
„Медицинска генетика“ (№ 38)
утвърждаване на медицински стандарт
„Неврохирургия“ (№ 37)
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Физикална и
рехабилитационна медицина“
изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2009 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Клинична хематология“
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“
изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична токсикология“ (№ 40)
у твърж даване на медицински стандар т „Мед и ц и нск а пара зи т олог и я“
(№ 41)
утвърждаване на медицински стандарт
„Професионални болести“ (№ 42)
утвърждаване на медицински стандарт
„Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“
(№ 43)
утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична имунология“ (№ 44)
утвърждаване на медицински стандарт
„Спешна медицина“ (№ 45)
утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична алергология“ (№ 46)
утвърждаване на медицински стандарт
по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции (№ 39)
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Психиатрия“
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изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения
по Закона за лечебните заведения
71
За изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2001 г. за унищожаване на законно
произведени, придобити и съхранявани
наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба
71
За изменение на Наредба № 20 от 2001 г.
за условият а и реда, при които препаратите, съдържащи наркотични вещества
и прекурсори, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол
71
За изменение и допълнение на Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването
72
За организацията, дейността и условията
и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
(№ 47)
75
За признаване на организациите за защита
правата на пациентите за представителни организации (№ 48)
75
За основните изисквания, на които трябва
да отговарят устройството, дейността и
вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за
медико-социални грижи (№ 49)
83
За изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2005 г. за реда за заплащане
от републиканския бюджет на лечението на българск ите гра ж дани за
заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
89
За изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2004 г. за изискванията към
хранителните добавки
90
За изменение и допълнение на Наредба № 28
от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Вътр ешни болести“
91
Поправка
94
За изменение и допълнение на Наредба № 21
от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Инфекциозни болести“
92
За утвърждаване на медицински стандарт
„Орална хирургия“ (№ 50)
95
За у твърж даване на медицински стандар т „ Де т ск а ден т а л на мед и ц и на“
(№ 51)
95
За у твърж даване на медицински стандарт „Ортодонтия“ (№ 52)
95
За изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2008 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Акушерство и
гинекология“
95
За изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за определяне на списъка
на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели напълно
или частично
100

За
За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията
101
изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК
101
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЯ

За

отпускане на безвъзмездно финансиране
от Фонда за институционално развитие
в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение
на проект IDF № TF-096228 меж ду
правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 31 май
2010 г. чрез размяна на писма

75

ПРАВИЛНИЦИ
За
За

За
За
За
За
За

изменение на Устройствения правилник
на областните дирекции „Земеделие“
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра
на земеделието и храните
изменение и допълнение на Устройс т вен и я п ра ви л н и к на облас т н и т е
дирекции „Земеделие“
изменение на Устройствения правилник
на областните дирекции „Земеделие“
устройството и дейността на държавните ловни стопанства
устройството и дейността на регионалните дирекции по горите
устройството и дейността на държавните горски стопанства
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УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На областните дирекции „Земеделие“

7

НАРЕДБИ
За

За

За

ус лови я та и реда за п редос та вя не
на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка
„Управление на местни инициативни
групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Прог
рамата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (№ 23)
реда и начините на взаимодействие между органите на Националната ветеринарномедицинска служба и Министерството
на вътрешните работи (№ 24)
изменение и допълнение на Наредба
№ 19 от 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син
език по преживните животни
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допълнение на Наредба № 24 от 2005 г.
за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на африканската
чума по конете и за условията и реда за
прилагането им
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при
придвижването или транспортирането им между Република България и
държавите – членки на Eвропейския
съюз, внасянето им от трети страни
и за определяне на здравния статус
на обектите, от коит о произхождат
изменение и допълнение на Наредба
№ 42 от 2006 г. за здравните изисквания
към сперма от животни от семейство
„Вovidae“ при обмена є между Репуб
лика България и държавите – членки на Европейската общност, и при
внасянето от трети страни
изменение и допълнение на Наредба
№ 50 от 2006 г. за здравните изисквания към сперма от нерези при обмен
между Република България и държавите – членки на Европейската общност,
и при внасяне от трети страни
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта
класическа чума по свинете
изменение и допълнение на Наредба № 69
от 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство
на ветеринарномедицински продукти
изменение и допълнение на Наредба
№ 31 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и
реда за прилагането им
изменение и допълнение на Наредба
№ 102 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за
условията и реда за прилагането им
изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2004 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения в
и от официалната сортова листа на
Република България
изменение и допълнение на Наредба
№ 19 от 2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести
по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете
изменение и допълнение на Наредба № 29
от 2006 г. за здравните изисквания към
ембриони от говеда и биволи при обмена
им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз,
и при внасянето им от трети страни
изменение и допълнение на Наредба
№ 49 от 2006 г. за здравните изисквания
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към някои животни, сперма, яйцеклетки
и ембриони при обмен между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни
За изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания
към овце и кози при придвижването или
транспортирането им между Република
България и държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции
за здравния статус на тези обекти
За изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне на
съвети и консултиране в земеделието
в България и Румъния“ по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
За изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2008 г. за организацията
по предоставяне на финансова по мощ за изп ъ лнение на дейност и т е
по лини я на техническа помощ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
За изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване
и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
За изменение и допълнение на Наредба № 25
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
За специалните изисквания за участие
в одобрените схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г. (№ 2)
За изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2007 г. за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол
при внасяне и транзитно преминаване
на животни от трети страни
За изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна фина нсова помощ по м я рка „Под по магане на пол у пазарни стопанства
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в п роцес на п рест ру к т у ри ране“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмат а за
развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени
за производство на плодове на пазара
на Европейския съюз (№ 3)
изменение на Наредба № 1 от 1998 г.
за фитосанитарен контрол
условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по
схеми за плащане на площ и за общите
и регионални критерии за постоянни
пасища (№ 5)
здравните изисквания към говеда и
свине при транспортирането им между
Република България и другите държави – членки на Европейския съюз, и
за определяне на здравния статус на
районите и обектите, от които произхождат тези животни (№ 4)
условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (№ 6)
изменение и допълнение на Наредба № 14
от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за инвестиции в земеделски стопанства
по Специалната предприсъединителна
програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони
в Република България (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2001 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване
на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни
дейности и алтернативни доходи по
Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие
на земеделието и селските райони в
Република България (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2001 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобр яване преработката и маркетинга на селскостопански
и рибни прод у кти по Специа лната
п редп рисъедини т елна п рог рама на
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 2003 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобр яване на професионалното обучение по Специалната
п редп рисъедини т елна п рог рама на
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Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2003 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване
на междуселищната инфраструктура
по Специалната предприсъединителна
програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони
в Република България (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба
№ 35 от 2003 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на
земеделски земи, инвестиции в горски
стопанства, преработка и маркетинг
на горски продукти по Специалната
програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието
и селските райони (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба № 36
от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за пазари на производителите и тържища
за плодове, зеленчуци, цветя и риба по
Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие
на земеделието и селските райони в
Република България (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2003 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за обновяване и развитие на селата, опазване
и съхраняване на селското наследство
и културни традиции по Специалната
п редп рисъедини т елна п рог рама на
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2004 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка „Техническа помощ“ по
Спец иа лната п редп рисъедини телна
програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони
в Република България (САПАРД)
изменение и допълнение на Наредба
№ 113 от 2006 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването
на околната среда по Специалната
п редп рисъедини т елна п рог рама на
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД)
условията и реда за регистрация на
земеделска техника, горска техника и
машини за земни работи (№ 7)
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхране-
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нието и транспортирането на сурово
краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти
изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за
специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
за 2010 г.
изменение на Наредба № 5 от 2010 г. за
условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за
плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба № 25
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за
специалните изисквания за участие в
одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
за 2010 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни 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
№ 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна фи-
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нансова помощ по мярка „Прилагане
на стратегиите за местно развитие“
и по мярка „Управление на местни
инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена
активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
4.1. „Развитие на рибарските области“,
подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа
за прилагане на местните стратегии
за развитие и покриване на текущите
разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на
рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. (№ 15)
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4. „Мерки, насочени към опазване
здравето на животните“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов
във вътрешни водоеми, преработка и
маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейск и я фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. (№ 9)
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
3.6. „Пренасочване на риболовни кораби
към дейности извън риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“
по Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (№ 10)
изменение и допълнение на Наредба
№ 96 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от зеленчукови култури на
пазара на Европейския съюз
изменение и допълнение на Наредба
№ 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
мярка 2.3. „Мерки за опазване здравето
на потребителя“ по Приоритетна ос №
2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (№ 11)
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условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
мярка 1.5. „Социално-икономически
компенсации за управлението на флота“
по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен
флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (№ 12)
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. „Публична помощ за временно
прекратяване на риболовни дейности“
по Приоритетна ос № 1 „Мерки за
приспособяване на българския риболовен флот“ по Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейск и я фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. (№ 13)
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
мярка 2.2. „Акваекологични мерки“
на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на прод ук ти от риболов и ак вак ул т у ра” от
Операт и вна п рог ра ма за ра зви т ие
на сектор „Рибарство“ на Републ ика
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (№ 14)
изискванията за качество и контрол
за съответствие на пресни плодове и
зеленчуци (№ 16)
изменение и допълнение на Наредба
№ 17 от 2009 г. 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 Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана
от Европейския фонд по рибарство
за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Публична
помощ за постоянно прекратяване на
риболовни дейности“ по Приоритетна
ос № 1 „Мерки за приспособяване на
българския риболовен флот“ по Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Републ ика България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за периода 2007 – 2013 г.
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.
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изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2009 г. 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“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейския фонд по рибарство за
периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. 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 Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 22 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. „Мeрки,
предназначени за опазване и развитие
на водната фауна и флора“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) на
Република България, финансирана от
Европейския фонд по рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г.
контр ол на картофените цистообразуващи нематоди (№ 17)
изменение и допълнение на Наредба
№ 45 от 2006 г. за здравните изисквания
при придвижване на еднокопитни животни между Републ ика България и държавите – членки на Европейския съюз,
и внасянето от трети страни
изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване
и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение на Наредба № 14 от 2004 г.
за ус лови я та и реда за одобрен ие
на типа на двигатели с компресионно запа лване и за одобрение на
типа на нови трактори по отношение
на емисиите на замърсители
изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2009 г. за окачествяване и
класификация на кланични трупове от
говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените
и проверка в кланиците
изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани
субстанции и продукти във фуражите
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изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване
икономическата стойност на горите“
от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
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.
изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
условията и реда за извършване на
развъдна дейност и п ред лагане на
пазара на чистопородни и хибридни
свине за разплод (№ 19)
условията и реда за извършване на
развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за
разплод (№ 20)
реда за контрол на изискванията на
схемите за национални доплащания
към директните плащания (№ 21)
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално
обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания“ по
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
изменение и допълнение на Наредба
№ 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо
и субпродукти от домашни птици
изменение на Наредба № 49 от 2006 г. за
здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при
обмен между Република България и държавите – членки на Европейския съюз,
и при внасянето им от трети страни
изменение и допълнение на Наредба
№ 77 от 2006 г. за реда за признава не за вписва не на нови сор т ове

50

50

50

50

51

51
52

55

56

60

60
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земеделски растителни видове в Офиц иа лната сор т ова листа на Реп уб 
лика България и Общия каталог на
държавите – членки на ЕС
За изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2005 г. за условията и реда
за провеждане на курс за обучение
и изпит и за издаване и отнемане на
сви дет елст во на к ласификат ори за
окачествяване на кланични трупове по
скалата (S)EUROP
За изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ
по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2008/2009 – 2013/2014 г.
За условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
м я рка 2.5 „Риболов във вът решни
водоем и“ по Приори т е т на ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (№ 23)
За изискванията и условията за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от
приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от
Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (№ 24)
За изменение и допълнение на Наредба № 109 от 2006 г. за официалния
контрол върху фуражите
За изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ
по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2008/2009 – 2013/2014 г.
За изменение и допълнение на Наредба
№ 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване
и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
За изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение
За изменение и допълнение на Наредба
№ 54 от 2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството
и аквакултурите
Поправка
За отменяне на Наредба № 101 от 2006 г.
за фуражните добавки
За специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
(№ 26)
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82
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За

За

За

За

За
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изменение и допълнение на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискван ията за добрата производствена практика при производство на ветерин арномедицински
продукти и активни субстанции
85
изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2005 г. за одобрение на типа
на нови колесни и верижни трактори, тех ните ремаркета и смен яема
прикачна техника
91
изменение и допълнение на Наредба
№ 96 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от зеленчукови култури на
пазара на Европейския съюз
92
изменение на Наредба № 2 от 2010 г.
за специалните изисквания за участие
в одобрените схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
93
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция
и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване
и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за Програмен период
2007 – 2013 г. (№ 29)
95
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 „Техническа помощ“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство за програмен период
2007 – 2013 г. (№ 30)
100

Между правителството на Република България, представлявано от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейск и я инвестиционен фонд за изменение и допълнение
на Рамковото споразу мение относно изпълнението на Инициативата
JEREMIE в Република България
Между правителството на Република България, представлявано от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен
фонд за изменение и допълнение на
Фи на нсово т о споразу мен ие о т носно изпълнението на Инициативата
JEREMIE в Република България
За икономическо сътрудничество между
правителството на Република Българи я и п ра ви т елст во т о на Реп уб лика Индонезия
Меж д у п р а ви т е лс т в о т о н а Реп у б л и к а
България и правителството на Държавата Ку вей т за икономи ческо и
техническо сътрудничество
За икономическо сътрудничество между
правителството на Република България и правителството на Арабска
република Египет
Между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на Република
България и Германското дружество за
техническо сътрудничество ГмбХ във
връзка с проект „Регионална програма
за учредяване на „Дунавски компетентен център“ за укрепване на региона
по средното и долното течение на река
Дунав в Хърватия, Сърбия, Румъния,
България, Украйна и Молдова

СПОГОДБИ
Между правителството на Република България и Кабинета на министрите на
Украйна за военнотехническо сътрудничество
Между правителството на Република България и правителството на Федерална
реп ублика Германи я за финансово
сътрудничество (2006 г.)

16

За

67

СПОРАЗУМЕНИЯ
За

икономическо и техническо сътрудничество меж ду прав ителството на
Република България и правителството
на Държавата Катар
21
За икономическо сътрудничество между
правителството на Република България
и правителството на Република Сърбия 39
Между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на
туризма
39

51

51

60

85

91

99

МЕМОРАНДУМИ
За

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
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За

насърчаване на двус т ранното икономическо и търговско сътрудничество
между Министерств ото на икономиката, енергетиката и туризма на Реп ублика Българи я и Департамента
по търговия на провинция Джъдзян,
Китайска народна република
споразумение относно изграждането на
механизъм за конс ултации и сътрудничество в областта на техническите регулации, стандартизацията, оценката на съответствие и метрологията между правителството на Република България и правителството на Република Турция
разбирателство и сътрудничество в
областта на енергетиката между Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на Република България и
Мин истерството на промишлеността
и енергетиката на Азербайджанската
република

54

22

71

ПРАВИЛНИЦИ
За

организацията и дейността на Националния съвет по туризъм

13
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За
За
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изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Националния съвет по туризъм
устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

18
79

За

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ
На Центъра на промишлеността на Репуб
лика България в Москва, Руска федерация

8

За

УСТАВИ
На Международната агенция за възобновяема енергия

99
За

НАРЕДБИ
За

За

изменение на Наредба № РД-16-267 от
2008 г. за определяне на количеството
електрическа енергия, произведена от
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
условията и реда за предоставяне на
финансови средства на сдру жени ята на пот ребителите от държавата
(№ РД-16-1117)

77

82

КОНВЕНЦИИ
опа зва не на под вод но т о к у л т у рно
наследство

16

НАРЕДБИ
За
За
За
За

За

За
За

За

За

реда за водене на Регистъра на експерти
по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното
наследство (№ Н-4)
реда за създаване на научни групи към
музеите (№ Н-5)
формиране и управление на музейните
фондове (№ Н-6)
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 1999 г. за нормите за приемане на деца и ученици в Националния
учебен комплекс по култура с лицей за
изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия
изменение на Наредба № 4 от 2002 г. за
приемане на ученици в Националната
гимназия за древни езици и култури
„Константин-Кирил Философ“
изменение на Наредба № Н-5 от 2009 г.
за реда за създаване на научни групи
към музеите
условията и реда за възпроизвеждане
на културни ценности в копия, реплики
и предмети с търговско предназначение (№ Н-00-0005)
изменение на Наредба № Н-00-0005
от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности
в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2008 г. за определяне броя на

учениците в паралелка, делението на
паралелк ите на групи и индивидуалното
обучение в училищата по изк уствата и
училищата по културата
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 1999 г. за приемане на деца и
ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване
на италиански език и култура с участието на Република Италия
изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Национа лната гимнази я за
древни езици и култури „КонстантинКирил Философ“
изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за награждаването
на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата

62

65

65

90

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
За

С Т Р. 1 2 1

2
2
2

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Република
Турция за научно и технологично сътрудничество
За сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето
За научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието,
младежта и науката на Република България и Министерството на образованието
и науката на Руската федерация

48
67

96

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За

14
За
26

устройството и дейността на Центъра
за развитие на човешките ресурси
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието
изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните
инспекторати по образованието

8
29
44
48

НАРЕДБИ
32

За
За

46

За
58

работните заплати на персона ла в
звената от системата на народната
просвета (№ 1)
изменение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена
изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на
народната просвета

4

4

4
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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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За
За
За
За
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придобиване на квалификация по профе
сията „Техник по промишлен риболов и
аквакултури“ (№ 2)
придобиване на квалификация по професията „Организатор по експлоатация
на пристанищата и флота“ (№ 3)
придобиване на квалификация по професията „Организатор по експлоатация
на автомобилния транспорт“ (№ 4)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Организатор по търговска експлоатаци я на железопътни я
транспорт“ (№ 5)
придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“ (№ 6)
придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“ (№ 7)
придобиване на квалификация по професията „Козметик“ (№ 8)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Фризьор“ (№ 9)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Еколог“ (№ 10)
придобиване на квалификация по професията „Техник-геолог“ (№ 11)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Посредник на трудовата
борса“ (№ 12)
придобиване на квалификация по професията „Заварчик“ (№ 13)
придобиване на квалификация по професията „Техник по ортопедична техника“
(№ 14)
изменение и допълнение на Наредба № 4
от 2003 г. за документите за системата
на народната просвета
придобиване на квалификация по професията „Корабостроителен техник“
(№ 15)
придобиване на квалификация по професията „Корабоводител“ (№ 16)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Техник по подемно-транспортна техника“ (№ 17)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Техник по транспортна
техника“ (№ 18)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Техник по железопътна
техника“ (№ 19)
придобиване на квалификация по професията „Корабен техник“ (№ 20)
придобиване на квалификация по професията „Работник в озеленяването“
(№ 21)
придобиване на квалификация по професията „Озеленител“ (№ 22)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
п р о ф е с и я т а „Тех н и к-мех а н и з ат о р“
(№ 23)
придобиване на квалификация по професията „Химик-технолог“ (№ 24)

За

БРОЙ 10 2

54

изменение и допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
придобиване на квалификация по професията „Работник в стъкларското производство“ (№ 25)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Работник в керамичното
производство“ (№ 26)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Работник в полимерните
производства“ (№ 27)
придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в социални дейности“ (№ 28)
придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“ (№ 29)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професи я та „А ниматор в т у ризма“
(№ 30)
придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“ (№ 31)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Керамик“ (№ 32)
придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“ (№ 33)
придобиване на квалификация по професията „Работник по транспортна техника“ (№ 34)
придобиване на квалификация по професията „Геодезист“ (№ 35)
придобиване на квалификация по професията „Стругар“ (№ 36)
придобиване на квалификация по професията „Шлосер“ (№ 37)
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 20 0 0 г. за определ яне броя
на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена
придобиване на квалификация по про
фесията „Организатор в дървоо бработ
ването и производството на мебели“
(№ 38)
п ри до би ва не на к ва л ифи к а ц и я по
професията „Оператор в дървообработването“ (№ 39)

57

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

10
За
11
За
13
За
14
16
17

За
За
За

18
19

За

20

За

21

За
За

21
39

За
За

39
42

За
За

52
52

За

54
За

66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
71
71

75

80
80

ПРОТОКОЛИ

57
За
58
60

Рег ис т ри т е за изп уск а не и п ренос
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

37

НАРЕДБИ
63
64

За

изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води

2

БРОЙ 10 2
За

За

За

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

изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2003 г. за норми за допустими
емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмос ферния въздух
в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
норми за серен диоксид, азотен дио
ксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмос ферния въздух (№ 12)
реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на
събраните средства за дейностите по
закриване и следексплоатационни грижи
на площадките на депата за отпадъци
(№ 14)

За

40
За
58
За

93

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМИ
За

За

разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България и
Министерството на отбраната на Държавата Израел за сътрудничество във
военната област и отбраната

За
За
14

ПРОТОКОЛИ

За

сътрудничество между Министерството
на отбраната на Република България
и Министерството на националната
отбрана на Кралство Камбоджа в областта на подготовката на кадри

За
50

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

67

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
За

изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
дейността на Инспектората на Министерството на отбраната
устройството и дейността на Комендантство – МО

За

26
86

За

89

НАРЕДБИ
За

За

За

допълнение на Наредба № Н-10 от 2009 г.
за настаняване в имоти от жилищния
фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под
наем
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване
на служба в друго населено място на
военнослужещите и на членовете на
техните семейства
и зменен ие н а Н ар ед ба № Н-16 о т
2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната

22

За

За
28
28

С Т Р. 1 2 3

изготвяне, утвърждаване, изменение и
съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия
(№ Н-10)
услови ята и реда за изплащане на
възнагражденията и обезщетенията на
военнослужещите (№ Н-12)
условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за
специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (№ Н-15)
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-16 от 2009 г. за социалните дейности
на Министерството на отбраната
регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България
(№ 20)
условията и реда за сертифициране на
летателната годност на военните въздухоп лавателни средства (№ 21)
условията и реда за разработването
и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както
и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия за обучение в тях (№ Н-19)
ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни
суми на военнослужещите и цивилните
служители, които живеят при условията
на свободно договаряне (№ Н-22)
подбор на военнослужещи и цивилни
служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности
в задграничните представителства на
Република България, в щабове или
органи на международни организации
и на други международни инициативи
(№ Н-23)
условията, реда и размерите на стипендиите на децата на загинали при
или по повод изпълнение на службата
военнослужещи (№ Н-24)
определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в
болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинска академия
(№ Н-26)

30
32

36
38
50
50

53

62

67

70

86

С Т Р. 1 2 4
За

За

За

За
За

За

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

отменяне на Наредба № 14 от 2005 г. за
дейностите при изпълнение на кадрова
военна служба във въоръжените сили,
за които поради тяхното естество или
условията, при които се осъществяват,
полът е същест вено и оп редел ящо
професионално изискване по смисъла
на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
срещу дискриминацията
89
критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структ урите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (№ Н-28)
92
условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия при освобождаване
от военна служба (№ H-29)
95
издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите (№ Н-30)
97
изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за услови ята,
размерите и реда за изплащане на
допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите
и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
98
условията и редa за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на
лични данни и за достъп до Регистъра
на военнослужещите (№ Н-32)
100
ИНСТРУКЦИИ

За

За

За

За

реда и организацията на работа на
комисиите за кариерно развитие на
военнослужещите в Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия (№ 3)
условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството
на отбраната (№ И-5)
правната дейност в Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната (№ И-6)
реда за упражняване на правомощията
от органите на служба „Военна полиция“ в структурите на служба „Военна
информация“ (№ 7)

42

64

89

правна помощ по наказателни дела
между Република България и Република
Корея
някои аспекти на правната взаимопомощ по наказателни дела между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати

За
За

39

прилагане на Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под
стража
изменение на Правилн ика за дейността
на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието

9
35

НАРЕДБИ
За

състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към поправителния
дом (№ 1)
За изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2008 г. за съдебните заседатели
За допълнение на Наредба № 32 от 1997 г.
за служебните архиви на нотариусите
и нотариалните кантори
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба № 1
от 1999 г. за прилагане на глава пета от
Закона за българското гражданство
За изменение и допълнение на Наредба
№ 12 от 2009 г. за условията и реда за
издаване и отнемане на разрешение
за посредничество при международно осиновяване и за осъщест вяване и прекратяване дейността на акредитираните организации
За изменение на Наредба № 3 от 2008 г.
за вида на информацията и реда за
предоставянето є от Министерството
на вътрешните работи на Министерството на правосъдието за нуждите на
Главна дирекция „Охрана“ при изпълнение на функциите є

16
30
33
46
35

54

65

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
СПОРАЗУМЕНИЯ
Ф и н а нс ов о с по р а з у мен ие меж д у п р а
вителството на Република България
и Европейската инвестиционна банка,
подписано на 29 юли 2010 г.
Между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия
орган и Сертифициращи я орган за
изп ъ л нен иет о на Операт и вна п ро грама за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC“
За

26

26

ПРАВИЛНИЦИ

МЕМОРАНДУМИ

ДОГОВОРИ
екстрадиция между Република България и Република Корея

За

33

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
За

За

БРОЙ 10 2

разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в
програмата, и Националната агенция

87

88

БРОЙ 10 2

За

За

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

за развитие на Република Унгария в
качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република
Унгария – Кабинета на Националния
ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на
Република Унгария в качеството на
Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа“
2007 – 2013 г.
разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствена делегаци я за г ра довете в качеството
є на Управляващ орган и Касата за
влогове и депозити – Сертифициращ
орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ II“
разбирателство между Министерството
на регионалното развитие и благоустройството на Република България,
действащо като Национален партниращ
орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния,
действащо като Управляващ орган,
Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като
Сертифициращ орган, и Одитния орган
(асоцииран към румънската Сметна
палата), действащ като Одитен орган,
относно изпълнението на Програмата
за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.

За
За

За
76

дейността и структур ата на държавното предпри ятие „Строит елство и
възстановяване“

76

62

74

96

КОНВЕНЦИИ
Всемирна пощенска конвенция

35

ДОГОВОРИ
За

81

предоставяне на данни от Европейския
център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“
За въвеждане на национална процедура за
достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии,
договорени съгласно международни договори на Република България с държави
извън Европейския съюз (№ 847)
Поправка

7

8
11

СПОГОДБИ
14

НАРЕДБИ
утвърждаване на образците на актовете
за общинска собственост, на досие на
имот – общинска собственост, и на
регистрите, предвидени в Закона за
общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и
съхраняването им (№ 8)
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на
енергия в сгради
За изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на
извънгабаритни и/или тежки пътни
превозни средства
За изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти
на строежите
За изменение на Наредба № 8 от 2004 г.
за мълниезащитата на сгради, външни
съоръжения и открити пространства
За проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради (№ 1)

дефиниране, реализация и поддържане
на Българската геодезическа система
(№ 2)
временната организация и безопасността на движението при извършване
на строителни и монтажни работи по
пътищата и улиците (№ 3)
изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРАВИЛНИЦИ
За

С Т Р. 1 2 5

За

1
17

2

Между правителството на Република България и правителството на Ислямска
република Иран за морско търговско
корабоплаване
Между правителството на Република Българи я и п ра ви т елс т во т о на Х а шемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на
пътници и товари
Между правителството на Република България и правителството на Румъния за
работата на железопътните гранични
преходи
Между правителството на Република България и правителството на Република
Турция за работата на железопътния
граничен преход Свиленград – Капъкуле и обслужването на граничната гара
Капъкуле

35
46

35

48

65

СПОРАЗУМЕНИЯ

19
22

31

За
За

услугите по пощенските плащания
сътрудничество относно морското търсене и спасяване между черноморските
крайбрежни държави
Между правителството на Република България и правителството на Грузия за сътрудничество в областта на пощенските
съобщения, електронните съобщения
и информационните технологии

35
37

39

С Т Р. 1 2 6
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МЕМОРАНДУМИ

За

За

разбирателство между Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта
и инфраструктурата на Румъния за сът
рудничество по въпроси на аеронавигационното обслужване и за установяване
на функционален блок въздушно пространство, състоящ се от националното
въздушно пространство на Република
Бъ лгари я, нац иона лно т о въ зд у шно
пространство на Румъния и въздушното
пространство, включено в обхвата на
международноправните ангажименти на
Република България и Румъния
разбирателство между Министерството на транспорта, информационните
т ех нолог и и и с ъобщен и я та на Република България и Министерството на публичната администрация и
сигурността на Република Корея за
сътрудничество в областта на информационното общество

За
За

ОБЩИ ДЕКЛАРАЦИИ

изменение на Конвенцията за създаване
на Европейска радиоцентрала (ЕRО)

57

79

35
35
35

52

90

90

22

ПРАВИЛНИЦИ
За

За

За

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

85

НАРЕДБИ

АКТОВЕ
За

устройството, функциите и дейността на
Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“
38
изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
100

На правителството на Република Бълг ари я и п ра ви т елс т во т о на Р у м ъния за изграждане на нови мостови
съоръжения на река Дунав

ПРОТОКОЛИ
Осми допълнителен протокол към Устава
на Всемирния пощенски съюз
Първи допълнителен протокол към Общия
правилник на Всемирния пощенски
съюз
Заключителен протокол към Всемирната
пощенска конвенция
Между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на развитието на информационното общество
и информационните технологии
От 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското
корабоплаване
От 2005 г. към Протокола за преследване
на незаконните действия, насочени
срещ у сиг у рност та на неподви ж ни
платформи, разположени върху континенталния шелф

БРОЙ 10 2

25

29

31

За

изменение и допълнение на Наредба
№ H-19 от 2008 г. за условията и реда
за освобождаване на лица с 50 и над
50 на сто нама лена работоспособност от винетни такси при ползване
на републиканските пътища
За изменение и допълнение на Наредба № H-20 от 2008 г. за условията и
реда за компенсиране на стойността
на безплатните винетки, получени от
лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища
За въвеждане на национална процедура за
достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии,
договорени съгласно международни договори на Република България с държави
извън Европейския съюз (№ 847)
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба
№ Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на
контролните проверки на пътя и в
предприятията и за класифицирането
на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
За изменение и допълнение на Наредба
№ 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз
на опасни товари
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2002 г. за условията и реда за
обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и
условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
За изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и
реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на право
способност за управление на моторно
превозно средство и реда за провеждане
на проверочните изпити
За изменение на Наредба № 36 от 2006 г.
за изисквани ята за психологическа

6

7

8
11

13

16
18

18

18

БРОЙ 10 2

За
За

За

За

За

За

За

За

За
За
За

За
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годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на
МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии
изменение и допълнение на Наредба № 43
от 2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
изменение на Наредба № 54 от 2004 г.
за техническите изискв ания и оценяване съответствието на оборудването
на морските кораби
отменяне на Наредба № 131 от 2006 г.
за одобряване типа на нови моторни
превозни средства по отношение на
предните им повърхности за защита при
удар на пешеходците и на другите участници в движението по пътищата
отменяне на Наредба № 132 от 2006 г. за
одобряване типа на нови моторни превозни средства с монтирани предни защитни устройства и за одобряване типа
на предни защитни устройства
изменение и допълнение на Наредба
№ 133 от 2006 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване,
рециклиране и оползотворяване
изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2007 г. за условията и реда
за издаване на телефонни указатели,
включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване,
както и за предоставяне на телефонни
справочни услуги
допълнение на Наредба № 130 от 2005 г.
за одобряване т ипа на оп ределени
компоненти за нови моторни превозни
средства от категория L и одобряване
типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на
определени характеристики
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2001 г. за реда за посещение,
маневриране и престой на корабите в
пристанищата и рейдовете, за товарене
и разтоварване, за качване на кораба и
слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка
на кораба с брега
изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2003 г. за вписване в регистъра
на корабите
изменение и допълнение на Наредба
№ 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
изменение на Наредба № 38 от 2004 г.
за условията и реда за провеждането на
изпитите на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на
моторно превозно средство и реда за
провеждане на проверочните изпити
изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2004 г. за корабните документи

За

18

За

20
За
32

38

За

За

38
За
38

38

39

За

За

За
44
За
44

За

47

изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на
дейности по превоз на пътници и товари
по силата на международен договор
66
изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 20 04 г. за регист раци я на
пристанищните оператори в Република
България
75
изменение и допълнение на Наредба
№ 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
75
изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2007 г. за условията и реда за
издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен
превоз и контрола върху тях
83
изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструкт ура и подвижния
състав за постигане на оперативна
съвместимост на националната железопътна система с трансевропейската
железопътна система
84
изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 2009 г. за условията и реда за
издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност
на авиационен персонал – пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1
и JAR-FCL 3 и контрола върху тях
86
изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 2006 г. за изискв анията за психологическа годност и условията и реда
за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване
на правос пособност за управление на
МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии
89
изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства
и вътрешните водни пътища
91
изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2006 г. за обработка и превоз на
опасни товари по море и по вътрешни
водни пътища
91
проверките по реда на държавния пристанищен контрол (№ 12)
101
изменение и допълнение на Наредба
№ 59 от 2010 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
101
ИНСТРУКЦИИ

За

50
54
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За

изменение и допълнение на Инструкция
№ 3 от 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
противоградовата защита в Република
България (№ 4)

18
57

С Т Р. 1 2 8
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

За

КОНВЕНЦИИ
Относно надомния труд, 1996 г., приета
на 83-ата сеси я на Меж д у народната конференция на труда на 20 юни
1996 г., Женева (№ 177)

75

За

ДОГОВОРИ
Между Република България и Руската федерация за социална сигурност
Между Република България и Федерална
република Германия за сътрудничество 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

20
За

55

За

12

За

СПОГОДБИ
За

социална сигурност межд у Република
България и Република Корея
СПОРАЗУМЕНИЯ

Между министъра на труда и социалната
политика на Републ ика България и
Министерството на здравеопазването
и социа лното разви т ие на Р уската
федерация за прилагане на Договора
между Република България и Руската федерация за социална сигурност
от 27 февруари 2009 г.

За

97

За

ПРАВИЛНИЦИ
За

За
За

изменение и допълнение на устройствените правилници на българо-германските центрове за професионално
обучение в Пазарджик, Плевен, Стара
Загора, Смолян и Царево
изменение на Устройствения правилник
на Центъра за развитие на човешките
ресурси и регионални инициативи
изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по помирение и арбитраж

За

18
18

действие по програмата в страната
2010 – 2012 г. между правителството
на Република Българи я и Фонд за
децата на ООН (УНИЦЕФ)

За

За

отменяне на Наредба № 3 от 1996 г. за
инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда
и противопожарна охрана
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
формата, съдържанието, реда и начина за
подаване и съхраняване на декларацията
по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни
и безопасни условия на труд (№ 3)

25

43

49

52

58
82
88

89

КОНВЕНЦИИ

49

НАРЕДБИ
За

изменение на Наредба № РД-07-2 от
2009 г. за 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
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2010 г. за формата, съдържанието,
реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1
от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд
минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността
на работещите при рискове, свързани
с експозиция на изкуствени оптични
лъчения (№ 5)
изменение и допълнение на Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за
отопление
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2003 г. за условията и реда за
издаване и отнемане на разрешение за
извършване на дейност като оператор
на вау чери за х рана и осъщест вяване дейност като оператор
условията и реда за водене и съхраняване
на регистрите за пълно осиновяване
(№ РД-07-7)
реда за извършване на проверка по
чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
(№ РД-07-8)
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейност ите 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
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

20

ПЛАНОВЕ
За

БРОЙ 10 2

За

създаване на Съвет за митническо сътрудничество

За

разбирателство между правителството
на Република България и Световната
банка „Разширяващо се сътрудничество за развитието на инфраструктурата
в България“

МЕМОРАНДУМИ

1

За
За

19

65

ПРАВИЛНИЦИ
За

7

70

изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за данък върху
добавената стойност
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

6
24
78

БРОЙ 10 2
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ИЗМЕНЕНИЯ

На Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на
инвестициите

За

91

За

НАРЕДБИ
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
Поправка
За изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2005 г. за условията и реда за
предоставяне на средства за субсидиране
на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта
в планински и други райони
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 автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове
за определени категории пътници
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
За специфичните изисквания и контрола,
осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на
акцизни стоки (№ 3)
За изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на
разпоредбите на Приложение № 37
и При ложение № 38 от Регламен т
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно
писмено деклариране чрез Единния
административен документ
За изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства
За 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
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 Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

За
1
2

За

9

За

9
За

11
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разпореж дането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни
стоки (№ 7)
72
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-6 от 2006 г. за реда и начина за
организиране и провеждане на изпити за
придобиване на сертификат „Вътрешен
одитор в публичния сектор“
78
изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване
и съхранение на данни от работодат ел и т е, оси г у ри т ел и т е за оси г у рените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
83
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
88
изменение и допълнение на Наредба
№ H-9 от 2009 г. за възстановяването
на данъка върху добавената стойност
на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга
държава – членка на Общността
96
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
101

МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
15

49

49

СПОРАЗУМЕНИЯ
Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния
съвет на Конфедерация Швейцария
относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
за намаляване на икономическите и
социалните неравенства в рамките на
разширения Европейски съюз

96

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЯ

58

67

По административно дело:
Номер 1388 от 2009 г.
Номер 11181 от 2009 г.
Номер 9664 от 2009 г.
Номер 5837 от 2009 г.
Номер 9414 от 2010 г.
Номер 9627 от 2009 г.
Номер 9105 от 2010 г.

(№
(№
(№
(№
(№
(№
(№

10142)
14409)
16066)
14946)
12614)
4052)
13641)

7
29
30
57
88
99
101
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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

За

НАРЕДБИ
За

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

43

НАРЕДБИ
За

ПРАВИЛНИЦИ

За

изменение и допълнение на Правилника за организаци я на дейност та
на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация
изменение и допълнение на Правилника за организаци я на дейност та
на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация

10

изменение на Наредба № 1 от 2008 г.
за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

38

83

отменяне на Инструкция № 5 от 2008 г.
за прилагане на § 19и от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

8

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА
КАСА
ПРАВИЛНИЦИ
За

ПРАВИЛНИЦИ
дейността на Помирителната комисия за
платежни спорове

2

ИНСТРУКЦИИ
За

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
За

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

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

НАРЕДБИ
За

изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20 09 г. за лицензиране
на платежните институции и операторите на платежни системи
102
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
За

БРОЙ 10 2

За
1

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

27
75

НАРЕДБИ
За

За

За
За
За
За
За
За
За
За
За

изменение на Наредба № 21 от 1998 г.
за задъл ж ителните минима лни резерви, които банките поддържат при
Българската народна банка
10
изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2009 г. за издаване на одобрения
по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции
10
съдържанието на одиторския доклад за
надзорни цели (№ 14)
14
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции
20
изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2009 г. за финансовите институции
58
изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2006 г. за големите експозиции
на банките
85
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции
85
изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките
85
изискванията към възнагражденията в
банките (№ 4)
102
изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции
102
изменение на Наредба № 12 от 2007 г. за
надзор на консолидирана основа
102

НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА
СЛУЖБА
ИНСТРУКЦИИ
За

военната служба в Националната разузнавателна служба (№ Я-966)

38

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
ИНСТРУКЦИИ
За

военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (№ 1747)

29

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
НАРЕДБИ
За

За

отменяне на Наредба № 1 от 1982 г. за
класифицирането, научно-техническото
обработване, съхраняването и използуването на документите в учрежденията,
организациите и предприятията
отменяне на Наредба № 1 от 1987 г.
за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и
използуването на научно-техническите
документи в организациите

31

45

ИНСТРУКЦИИ
За

отменяне на Инструкция № 1 от 1980 г.
за работа с копия на чуждестранни
документи

31
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

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

НАРЕДБИ
За

изменение на Наредба № І-1 от 2008 г.
за специфичните изискв ания, условията
и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална
сигурност“

43

ПРАВИЛНИЦИ
За

СПОРАЗУМЕНИЯ

За

16
79

ПРАВИЛНИЦИ
За
За
23

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

36
70

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
96

НАРЕДБИ
За

правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне
за ползване, резервиране и отнемане
на номера, адреси и имена (№ 1)

64

ПРАВИЛА
Общи правила за условията за доставяне
на пощенските пратки и пощенските
колети

45

РЕШЕНИЯ
За

За
23

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО
СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

За

СПОРАЗУМЕНИЯ
Между правителството на Република България и правителството на Република
Корея за обмен и защита на класифицирана военна информация
Между правителството на Република България и правителството на Република
Сърбия за обмен и взаимна защита
на к ласифицираната информация в
областта на отбраната

изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита
на конкуренцията
КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ПРОТОКОЛИ
Допълнителен протокол (1999/188 ЕВРАТОМ,
съответно IAEA INFCIRC 193 add. 8)
към Споразумението между Република
Австрия, Кралство Белгия, Кралство
Дания, Република Финландия, Федерална република Германия, Гръцката
реп ублика, Ирланди я, Ита лианската република, Великото херцогство
Люксембург, Кралство Нидерландия,
Португалската република, Кралство Испания, Кралство Швеция, Европейската
общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ)
и Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ) за прилагане на член
III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие

60

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
Между Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Финландия, Федерална република Германия, Гръцката република, Ирландия,
Италианската република, Великото
херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската република,
Кралство Испания, Кралство Швеция,
Европейската общност за атомна енергия
(ЕВРАТОМ) и Международната агенци я за атомна енерги я (М А А Е) за
прилагане на член III (1) и (4) от
Договора за неразп рост ранение на
ядреното оръжие (78/164/ ЕВРАТОМ,
съответно IAEA INFCIRC 193)
Между Агенцията за ядрено регулиране
на Република България и Дирекцията
за радиационна защита на Република
Македония за сътрудничество в областта на радиационната защита

С Т Р. 1 3 1

20
За

57

изменение и допълнение на Правилата за
условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (№ 196)
изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално
значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна
услуга (№ 373)
изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост
на географски номера при промяна на
доставчика на фиксирана телефонна
услуга и/или при промяна на адреса в
рамките на един географски национален
код за направление (№ 374)
изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на
преносимост на негеографски номера
при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (№ 375)

19

26

26

26

С Т Р. 1 3 2

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

За

изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията,
свързани с тях (№ 406)
31
Поправка
45
За изменение на Функционалните спецификации за преносимост на гео
г рафск и номера п ри п ром яна на
доставчика на фиксирана телефонна
услуга и/или при промяна на адреса в
рамките на един географски национален
код за направление (№ 854)
67
За изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга
и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален
код за направление (№ 1198)
94
За изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с
тях (№ 1205)
94
За изменение и допълнение на Списък
на радиосъоръженията, използващи
хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти,
и крайните електронни съобщителни
устройства (№ 1209)
95
За изменение на Националния номерационен план (№ 1605)
102

За изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2006 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове

За

За

качество на универсалната пощенска
услуга и ефикасността на обслужване
определяне гъстотата на местата за достъп до пощенската мрежа на пощенския
оператор със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга, така
че да съответстват по брой и гъстота
на нуждите на потребителите

изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2006 г. за изискванията към
счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките,
докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на
здравноосигурителните дружества

49

За

изменение и допълнение на Наредба № 27
от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите и
на здравноосигурителните резерви

89

За

изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за
издаване на полици по задължителните
застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса
за застраховането (№ 42)

90

За

изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата
адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
102
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОНВЕНЦИИ

64

За

За

ревизиране на Конвенцията за издаване на европейски патенти

СИСТЕМИ

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

образуване на пощенските кодове на
мрежите на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, извършващи услуги,
включени в обхвата на универсалната
пощенска услуга

РЕШЕНИЯ

определяне на труднодостъпност на
районите в страната и селищата в тях

64

71

За

изпълнение на Решение № 2 от 16 февруари 2010 г. на Конституционния съд на
Република България по конституционно
дело № 10 от 2009 г. (№ НС-256)

15

За

обявяване за избран за народен представител в 4. многомандатен избирателен
район – Великотърновски, Емил Генов
Василев от листата на политическа партия „Ред, законност и справедливост“
на мястото на Цветан Асенов Цветанов
(№ НС-258)

28

За

обявяване за избрана за народен представител в 24. многомандатен избирателен район – София, Таня Димитрова
Въжарова от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Стоян Тодоров Мавродиев
(№ НС-260)

47

72

НАРЕДБИ
изменение и допълнение на Наредба № 32
от 2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен
контрол на застрахователя и на лицата,
включени в застрахователна група

71

94

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
За

издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция)
АКТОВЕ

КРИТЕРИИ
За

18

За

НОРМАТИВИ
За

БРОЙ 10 2
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СПРАВОЧНИК
на нормативните актове, обнародвани в
„Държавен вестник“ през 2010 г.
Цифрата в числителя означава броя, в който
е обнародван даден нормативен акт, а цифрата в
знаменателя – страницата в съответния брой на
вестника. Тирето ( – ) замества главната дума
(главния израз) в текста.
А
Аварии с опасни вещества, ПМС № 42 за изменение и допълнение на Наредбата за предотвратяване
на големи – и за ограничаване на последствията от
тях, приета с ПМС № 99 от 2006 г. 25/17.
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 и контрола върху тях 83/36.
Авиационни учебни центрове, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2009 г.
за условията и реда за издаване на свидетелства
за правоспособност на пилоти, свидетелства за – ,
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 86/25.
Авиоотряд 28, ПМС № 261 за приемане на
Устройствен правилник на – 89/3.
Автомобилен транспорт, 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 9/72.
Агенция за икономически анализи и прогнози,
ПМС № 117 за закриване на – към министъра на
финансите 46/21.
Агенция за приватизация и следприватизационен
контрол, ПМС № 241 за приемане на Устройствен
правилник на – 84/4.
Агенция за социално подпомагане, ПМС № 22
от 22 февруари 2010 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 25 от 2003 г. 17/5.
Агенция по заетостта, ПМС № 78 за изменение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 125 на Министерския съвет от 2004 г. 34/14; ПМС
№ 247 за изменение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 125 на Министерския съвет
от 2004 г. 85/8.
Агенция по геодезия, картография и кадастър,
ПМС № 105 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 302 на
Министерския съвет от 2004 г. 43/16.
Агенция „Митници“, ПМС № 201 за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 302 на Министерския съвет от
2009 г. 73/91.
Агенция „Пътна инфраструктура“, ПМС № 315
за изменение и допълнение на Правилника за
структурата, дейността и организацията на работа
на – , приет с ПМС № 295 на Министерския съвет
от 2009 г. 102/40.
Адвокатски възнаграждения, Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните
размери на – 43/104.
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Адвокатура, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 53/1.
Администрация, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 24/5.
Аеронавигационно обслужване, ПМС № 56 за
изменение и допълнение на Наредбата за таксите
за използване на летищата за обществено ползване
и за – в Република България, приета с ПМС № 280
от 1998 г. 28/4.
Академичен състав, Закон за развитието на – в
Република България 38/2; ПМС № 202 за приемане
на нормативни актове по прилагане на Закона за
развитието на – в Република България 75/4; Закон
за изменение и допълнение на Закона за развитието
на – в Република България 101/14.
Акредитирани организации, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2009 г.
за условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за посредничество при международно
осиновяване и за осъществяване и прекратяване
дейността на – 54/59.
Акцизи и данъчни складове, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – 24/33; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 55/2; Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – 78/10; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 94/14.
Акциз за употребявани автомобили, Закон за
възстановяване на надвнесен – 98/2.
Акцизни стоки, Наредба № 3 за специфичните
изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване
на – 15/146; Наредба № 7 за разпореждането с
отнети и изоставени в полза на държавата – 72/10.
Антидопингов център, ПМС № 232 за създаване
на – , приемане на правилник за устройството и
дейността му и целево предоставяне на средства
по бюджета на Министерството на физическото
възпитание и спорта за неговото финансиране 82/16.
Ароматизанти, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията
към използване на – в храните 39/23.
Атмосферен въздух, Наредба № 12 за норми
за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон
в – 58/27; Закон за изменение и допълнение на
Закона за чистотата на – 87/18.
Африканска чума, Наредба за допълнение на Наредба № 24 от 2005 г. за мерките за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на – по конете и за
условията и реда за прилагането им 4/53; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 102 от
2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестта – по свинете и за условията и реда за прилагането им 8/18.
Б
Банки, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2006 г. за големите експозиции
на – 85/28; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора
върху ликвидността на – 85/39; Наредба № 4 за
изискванията към възнагражденията в – 102/49.
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Бедствия, ПМС № 108 за изменение на Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването
при – , приета с ПМС № 70 на Министерския съвет
от 2009 г. 43/18.
Безвъзмездна финансова помощ, ПМС № 269
за изменение и допълнение на ПМС № 55 на
Министерския съвет от 2007 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на договорена – от Структурните
фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на
Европейския съюз и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 93/12.
Безвъзмездна хуманитарна помощ, ПМС № 3
за предоставяне на – във вид на имущество за
пострадалото население на Република Хаити от
разрушителното земетресение на 12 януари 2010 г.
6/2; ПМС № 23 за изменение и допълнение на
ПМС № 3 от 2010 г. за предоставяне на – във
вид на имущество за пострадалото население на
Република Хаити от разрушителното земетресение
на 12 януари 2010 г. 18/34; ПМС № 77 за предоставяне на – на Република Чили 33/6; ПМС № 219
за предоставяне на – на Република Молдова за
пострадало от наводнения през 2010 г. население от
български произход 78/8; ПМС № 234 за предоставяне на – на Ислямска република Пакистан 83/6.
Безопасност на движението, Наредба № 3 за
временната организация и – при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и
улиците 74/10.
Безопасност, хигиена на труда и противопожарна
охрана, Наредба за отменяне на Наредба № 3 от
1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по – 1/51.
Биологично разнообразие, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 62/2.
Българо-германски центрове за професионално
обучение, Правилник за изменение и допълнение
на устройствените правилници на – в Пазарджик,
Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево 18/42.
Българска армия, Инструкция № И-6 за правната дейност в Министерството на отбраната, – и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната 64/74.
Българска геодезическа система, ПМС № 153
за въвеждане на – 2005 61/32; Наредба № 2 за
дефиниране, реализация и поддържане на – 62/42.
Българска служба за акредитация, Закон за изменение и допълнение на Закона за акредитацията,
извършвана от – 41/3.
Български лични документи, ПМС № 13 за
приемане на Правилник за издаване на – 12/37;
Инструкция № Із-417 за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване
на – 22/39; Закон за изменение на Закона за – 26/16;
ПМС № 103 за допълнение на Правилника за издаване на – , приет с ПМС № 13 на Министерския
съвет от 2010 г. 42/12; Инструкция за изменение и
допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за
организацията и технологията на работа на структурите на МВР при издаване на – 42/47.
Български превозвачи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
определяне на – за осъществяване на дейности по
превоз на пътници и товари по силата на международен договор 66/86.
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Български спортен тотализатор, ПМС № 21
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 163 от 2000 г.
16/22; ПМС № 171 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 163 на Министерския съвет от 2000 г. 64/11.
Българско гражданство, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 33/1; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г.
за прилагане на глава пета от Закона за – 35/67.
Бюджетни кредити, ПМС № 12 за изменение
на ПМС № 72 от 2009 г. за одобряване на – по
инвестиционната програма за 2009 г. 12/37.
Бюджетни организации и дейности, ПМС № 251
за изменение на ПМС № 67 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите в – 84/18.
В
Ваучери, 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 оператор на – за храна и осъществяване дейност като оператор 58/52.
Ветеринарномедицински контрол, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г.
за организацията на граничния – при внасяне
и транзитно преминаване на животни от трети
страни 14/53.
Ветеринарномедицински продукти, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 69 от
2006 г. за изискванията за добрата производствена
практика при производство на – 6/10.
Вещи лица, Наредба за изменение на Наредба
№ 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на – 83/58.
Вибрации, Наредба № 9 за максимално допустимите стойности на – в жилищни помещения 17/19.
Визи, ПМС № 26 за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за издаване на – и
определяне на визовия режим, приета с ПМС № 82
от 2008 г. 18/37; Инструкция № Iз-2593 за условията
и реда за съгласуване на молби за – 97/64.
Визови стикери, ПМС № 265 за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране,
бракуване, унищожаване и отчитане на – и на
бланки за поставяне на визи, приета с ПМС № 92
на Министерския съвет от 2003 г. 91/12.
Винетки, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № H-20 от 2008 г. за условията и реда
за компенсиране на стойността на безплатните – ,
получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност, освободени от заплащане на
винетни такси при ползване на републиканските
пътища 7/21.
Винетни такси, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-19 от 2008 г. за условията
и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност от – при ползване
на републиканските пътища 6/46.
Висше образование, ПМС № 150 за изменение и
допълнение на Наредбата за държавните изисквания
за признаване на придобито – и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища,
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приета с ПМС № 168 на Министерския съвет от
2000 г. 59/23; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 63/2.
Висш съдебен съвет, Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за организация на
дейността на – и неговата администрация 10/14;
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на – и неговата
администрация 38/33.
Водни ресурси, ПМС № 172 за предоставяне на
средства от републиканския бюджет за 2010 г. за
финансиране на екологична програма за управление
на – , изпълнявана от Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда 64/11.
Водоснабдителни системи, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на – 96/78.
Военновременни запаси, ПМС № 167 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда за
създаване на ведомствени – на Министерството на
отбраната, приета с ПМС № 132 на Министерския
съвет от 2008 г. 64/8.
Военномедицинска академия, Наредба № Н-26
за определяне на реда за ползване и заплащане
на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
в структурата на – 86/14.
Военнослужещи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне
условията и реда за изплащане на еднократно
обезщетение при преместване на служба в друго
населено място на – и на членовете на техните
семейства 28/39; Наредба № Н-12 за условията и
реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на – 32/25; Инструкция № 3 за реда и
организацията на работа на комисиите за кариерно
развитие на – в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия 33/22; ПМС № 84
за приемане на Класификатор на длъжностите
на – в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия 34/33; Наредба № Н-15 за
условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба на – и за специфични условия на труд на цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия 36/55; ПМС № 94 за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на – ,
които са ги последвали при преместването им в
друго населено място и поради това са прекратили
трудовите или служебните си правоотношения, и
на безработните съпруги/съпрузи на – , участващи
в международни операции и мисии 39/2; Наредба
№ Н-19 за условията и реда за разработването и
планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията,
както и за кандидатстването на – и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия за обучение в
тях 53/62; Наредба № Н-22 за ползване под наем
на имоти от жилищния фонд на Министерството
на отбраната и за изплащане на компенсационни
суми на – и цивилните служители, които живеят
при условията на свободно договаряне 62/45; На-
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редба № Н-23 за подбор на – и цивилни служители
от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
от Българската армия за заемане на длъжности
в задграничните представителства на Република
България, в щабове или органи на международни
организации и на други международни инициативи
67/40; Наредба № Н-28 за критериите, условията
и реда за атестиране на – от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия 92/50;
Наредба № H-29 за условията и реда за адаптация
на – от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия при освобождаване от военна
служба 95/74; Наредба № Н-30 за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти
на – 97/56; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите
и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на
военната служба на – и за специфични условия на
труд на цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия 98/59;
Наредба № Н-32 за условията и редa за събиране,
съхраняване, обработване и предоставяне на лични
данни и за достъп до Регистъра на – 100/61.
Води, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 61/2.
Вредно въздействие на химичните вещества и
препарати, Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита от – 63/3.
Второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити, ПМС № 99 за изменение на ПМС № 204
на Министерския съвет от 1999 г. за определяне
на – към министъра на културата и за преобразуване
и закриване на държавни културни институти 40/2.
Въздухоплавателни средства, Наредба № 20 за
регистрация на военни – в Република България
50/13; Наредба № 21 за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военни – 50/23;
ПМС № 298 за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и
за верификация на докладите на операторите на
инсталации и на операторите на – 99/78.
Въздушни превозвачи на Общността, Наредба
№ 847 за въвеждане на национална процедура за
достъп до пазара на – , установени в Република
България, по въздушни линии, договорени съгласно
международни договори на Република България с
държави извън Европейския съюз 8/19.
Въздушно пространство, ПМС № 44 за определяне на зоните във – на Република България, в
които се ограничава въздухоплаването 25/23; ПМС
№ 229 за приемане на Наредба за контрол над
въздухоплаването във – на Република България при
охрана на – на Република България 82/3.
Въоръжени сили, ПМС № 120 за изменение и
допълнение на ПМС № 54 на Министерския съвет
от 2008 г. за приемане на Актуализиран план за
организационно изграждане и модернизация на – на
основата на Плана за организационно изграждане
и модернизация на въоръжените сили до 2015 г.,
приет с ПМС № 301 на Министерския съвет от
2004 г. 48/3; Наредба за отменяне на Наредба № 14
от 2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова
военна служба във – , за които поради тяхното ес-
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тество или условията, при които се осъществяват,
полът е съществено и определящо професионално
изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона
за защита срещу дискриминацията 89/11.
Въоръжение, ПМС № 40 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 – 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 24/11.
Вътрешен одит в публичния сектор, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 54/2.
Г
Генетично модифицирани организми, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 25/3.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 29/12.
Главна дирекция „Гражданска защита“, Инструкция № Із-2663 за реда за осъществяване на операции
по издирване и спасяване от – 93/23.
Гори, ПМС № 212 за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за – , приет с
ПМС № 80 на Министерския съвет от 1998 г. 76/2.
Граждани, Закон за изменение и допълнение на
Закона за пряко участие на – в държавната власт
и местното самоуправление 100/10.
Граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове, ПМС № 266 за изменение на Правилника
за прилагане на Закона за уреждане правата на – ,
приет с ПМС № 203 на Министерския съвет от
1992 г. 91/14.
Граждански процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 13/6; 100/2.
Граждански ресурси за отбрана, ПМС № 267
за приемане на Наредба за планиране на – 93/2.
Гражданско въздухоплаване, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 63/13.
Гранични контролно-пропускателни пунктове,
ПМС № 34 за изменение и допълнение на Наредбата за – , приета с ПМС № 104 от 2002 г. 22/20.
Гуми, ПМС № 183 за приемане на Наредба за
изискванията за третиране на излезли от употреба – 69/1; ПМС № 249 за изменение и допълнение
на ПМС № 183 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на Наредба за изискванията за третиране
на излезли от употреба – 85/8.
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 1/51; 11/56; Наредба за 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 58/54.
Данък върху добавената стойност, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – 6/4; Закон за изменение и

БРОЙ 10 2

допълнение на Закона за – 94/20; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-9 от 2009 г.
за възстановяването на – на данъчно задължени
лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка
на Общността 96/83.
Данък върху доходите на физическите лица, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 94/26.
Денонсиране, Закон за – на Споразумението
за създаване на Международната организация за
развитие на рибарството в Източна и Централна
Европа (Еврофиш) 88/2.
Детски фонд на Организацията на обединените
нации (УНИЦЕФ), ПМС № 16 за предоставяне на
хуманитарна помощ на – за кампанията „Надежда
за децата на Хаити“ 13/10.
Дипломатически институт към министъра на
външните работи, Наредба за изменение на Наредба
№ 3 от 2008 г. за условията и реда за организиране
и провеждане на обучения от – 5/36.
Дипломатически служители, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за
условията и реда за атестиране на – 5/36; Наредба
за допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на – 42/44.
Дирекция за национален строителен контрол,
ПМС № 5 за приемане на Устройствен правилник
на – 7/3.
Добавки в храните, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на – 46/40.
Добавки, предназначени за влагане в храни, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21
от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания
за чистота на – 26/31.
Добра дистрибуторска практика, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 39 от
2007 г. за принципите и изискванията за – 16/43.
Добра производствена практика, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 69 от
2006 г. за изискван ията за – при производство
на ветеринарномедицински продукти и активни
субстанции 85/20.
Договор, – за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ 7/8; – между Република
България и Руската федерация за социална сигурност 20/2; – за екстрадиция между Република
България и Република Корея 26/22; – за правна
помощ по наказателни дела между Република България и Република Корея 26/27; – за някои аспекти
на правната взаимопомощ по наказателни дела
между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски щати
39/5; – между Република България и Федерална
република Германия за сътрудничество в борбата
с трансграничната злоупотреба при обезщетения
и вноски за социална сигурност от заетост и с
нерегистрираната заетост, както и при нелегална
трансгранична временна заетост 55/15.
Документи, Наредба за отменяне на Наредба
№ 1 от 1982 г. за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използуването на – в учрежденията, организациите и
предприятията 31/93; Инструкция за отменяне
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на Инструкция № 1 от 1980 г. за работа с копия
на чуждестранни – 31/93; Наредба за отменяне
на Наредба № 1 от 1987 г. за класифицирането,
научно-техническото обработване, съхраняването
и използуването на научно-техническите – в организациите 45/32.
Домашно насилие, ПМС № 113 за приемане
на Правилник за прилагане на Закона за защита
от – 45/5; Инструкция № Із-2673 за реда за осъществяване на взаимодействието между органите
на Министерството на вътрешните работи и на
Министерството на труда и социалната политика
при защита от – 94/56.
Домашни птици, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване,
съхраняване и предлагане на пазара на месо и
субпродукти от – 60/26.
Допингов контрол, ПМС № 235 за приемане
на Наредба за – при тренировъчна и състезателна
дейност 83/7.
Допълнителен протокол, – (1999/188 ЕВРАТОМ,
съответно IAEA INFCIRC 193 add. 8) към Споразумението между Република Австрия, Кралство
Белгия, Кралство Дания, Република Финландия,
Федерална република Германия, Гръцката република, Ирландия, Италианската република, Великото
херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия,
Португалската република, Кралство Испания,
Кралство Швеция, Европейската общност за атомна
енергия (ЕВРАТОМ) и Международната агенция
за атомна енергия (МААЕ) за прилагане на член
III (1) и (4) от Договора за неразпространение на
ядреното оръжие 23/25.
Допълнителни бюджетни кредити, ПМС № 32
за прехвърляне на – по бюджета на Министерския
съвет за 2010 г. за организиране на работна среща на страните – членки на Европейския съюз,
по изпълнението на Европейската програма за
наблюдение на Земята – Глобален мониторинг на
околната среда и сигурност, и за пакета от инициативи за участието на Република България в
работната среща 22/17; ПМС № 59 за одобряване
на – по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2010 г. 28/13; ПМС № 138
за одобряване на – по бюджета на община Пловдив
и по бюджета на община Раковски за 2010 г. за
финансиране на инфраструктурни обекти във връзка
с приемането и обезвреждането на балирани отпадъци на Столичната община 55/15; ПМС № 143 за
предоставяне на – по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за
2010 г. 57/5; ПМС № 173 за предоставяне на – по
бюджета на Министерството на правосъдието 64/17;
ПМС № 174 за предоставяне на – по бюджета на
Министерството на отбраната за 2010 г. 64/17; ПМС
№ 176 за предоставяне на – по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, на Държавна
агенция „Национална сигурност“ и на Държавната
комисия по сигурността на информацията за 2010 г.
64/18; ПМС № 178 за предоставяне на – по бюджета на Националната разузнавателна служба за
2010 г. 64/19; ПМС № 220 за одобряване на – по
бюджета на Министерството на вътрешните работи
за 2010 г. 78/9; ПМС № 221 за одобряване на – по
бюджета на Столичната община за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти, съпътстващи
изграждането на метрото 78/9; ПМС № 238 за
одобряване на – по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2010 г. 83/21; ПМС № 254 за
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предоставяне на – по бюджета на Министерството
на културата за 2010 г. 88/21; ПМС № 260 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на
външните работи за 2010 г. 88/32; ПМС № 275 за
предоставяне на – по бюджета на Министерството
на културата за 2010 г. 95/3; ПМС № 282 за предоставяне на – по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“ за
2010 г. 96/36; ПМС № 289 за одобряване на – и
трансфери по републиканския бюджет за 2010 г.
97/46; ПМС № 302 за одобряване на – по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.
100/35; ПМС № 319 за одобряване на – и трансфери от републиканския бюджет за 2010 г. 102/46.
Допълнителни средства, ПМС № 320 от 2009 г. за
предоставяне на – от централния бюджет по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.
1/2; ПМС № 89 за предоставяне на – за субсидирана
заетост към Националния план за действие по заетостта по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2010 г. 37/4; ПМС № 123 за
предоставяне на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за прилагане на Решение
№ 2005/928/EO на Европейската комисия относно
хармонизирането на радиочестотната лента 169.400169.8125 MHz в Общността 48/4; ПМС № 188 за
предоставяне на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на
парични награди на пожарникарите, участвали в
международната мисия за оказване на помощ за
гасене на пожари в Руската федерация 72/2; ПМС
№ 189 за предоставяне на – от централния бюджет
за 2010 г. за довършване на ремонта и реставрацията
на катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в
Созопол 72/4; ПМС № 191 за предоставяне на – по
бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
72/5; ПМС № 196 за предоставяне на – по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2010 г. за компенсиране на
разплатени задължения по договори 73/54; ПМС
№ 197 за предоставяне на – от централния бюджет
за 2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за нуждите на Националното бюро за
правна помощ 73/55; ПМС № 218 за предоставяне
на – от централния бюджет за 2010 г. по бюджета
на Министерството на правосъдието за финансово
осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода 78/8; ПМС № 233 за
предоставяне на – по бюджета на Министерството
на земеделието и храните 82/20; ПМС № 236 за
предоставяне на – по бюджета на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнение на Решение № 839 на Министерския съвет
от 2008 г. за обявяване на блокове 1 и 2 на „АЕЦ
Козлодуй“ – ЕАД, за съоръжения за управление на
радиоактивни отпадъци, за обявяване на блокове
1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ заедно с необходимото
движимо имущество за частна държавна собственост
и предоставяне на това имущество за управление
на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ чрез едновременно намаляване и увеличаване
капитала на „Български енергиен холдинг“ – ЕАД
83/21; ПМС № 274 за предоставяне на – от централния бюджет по бюджета на Министерството
на отбраната за 2010 г. 95/3; ПМС № 290 за предоставяне на – по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на
парични награди на пожарникарите, участвали
в международната мисия за оказване на помощ
за гасене на пожари в Държавата Израел 97/46;
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ПМС № 292 за предоставяне на – за спешни и
неотложни ремонтни и строителни дейности на
православни храмове 98/56; ПМС № 293 за предоставяне на – от централния бюджет за 2010 г.
по самостоятелните бюджети на Националната
академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Националната художествена академия – София, и Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София 98/56; ПМС
№ 294 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
98/57; ПМС № 306 за предоставяне на – за 2010 г.
за окончателни плащания по проекти, изпълнявани
от Министерството на образованието, младежта
и науката по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. 101/72; ПМС
№ 316 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на здравеопазването за нуждите на
Център „Фонд за лечение на деца“ 101/74; ПМС
№ 317 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
102/45; ПМС № 318 за предоставяне на – по бюджета на Министерството на земеделието и храните
за 2010 г. 102/45.
Допълнително възнаграждение, Наредба № Із-169
за условията и реда за формиране на – за резултати
в служебната дейност 16/39.
Държавен бюджет, ПМС № 324 от 2009 г. за
изпълнението на – на Република България за
2010 г. 3/1; ПМС № 72 за изменение и допълнение
на ПМС № 324 от 2009 г. за изпълнението на – на
Република България за 2010 г. 31/70; ПМС № 136 за
разпределение на средствата по т. 27 от приложение
№ 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за – на Република
България за 2010 г. 54/25; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – на Република България
за 2010 г. 56/1; ПМС № 163 за изменение и допълнение на ПМС № 324 на Министерския съвет от
2009 г. за изпълнението на – на Република България
за 2010 г. 61/41; Закон за – на Република България
за 2011 г. 99/2.
Държавен служител, Закон за допълнение на
Закона за – 46/2; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 77/1.
Държавен културен институт, ПМС № 31 за
преобразуване на – 22/16.
Държавен пристанищен контрол, Наредба № 12
за проверките по реда на – 101/91.
Държавен фонд „Земеделие“, ПМС № 119 за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 255 на Министерския съвет
от 2009 г. 47/5.
Държавна агенция „Архиви“, ПМС № 9 за приемане на Устройствен правилник на Държавна
агенция „Архиви“ и за определяне цени на услугите,
предоставяни от – , по Закона за Националния
архивен фонд 10/3.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, ПМС № 338 от 2009 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на Държавна агенция – , приет с ПМС № 13 от
2004 г. 3/108.
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, ПМС № 75 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 59 на Министерския съвет от 2008 г. 31/73.
Държавна агенция „Национална сигурност“, ПМС
№ 29 за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на оперативно-издирвателната
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дейност от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена на – и за прилагане и ползване на разузнавателните способи и
средства при осъществяване дейността на органите
на агенцията по защита на националната сигурност
22/16; Наредба за изменение на Наредба № І-1 от
2008 г. за специфичните изисквания, условията и
реда за постъпване на държавна служба в – 43/104;
Закон за допълнение на Закона за – 80/18.
Държавна парично-предметна лотария, ПМС
№ 37 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 26 от 2000 г. 22/22.
Държавна собственост, ПМС № 73 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 254 на Министерския
съвет от 2006 г. 31/71; ПМС № 130 за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 254 на Министерския
съвет от 2006 г. 52/16; ПМС № 184 за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за – , приет с ПМС № 254 на Министерския съвет
от 2006 г. 69/15; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 87/4.
Държавни горски стопанства, Правилник за
устройството и дейността на – 95/12.
Държавни културни институти, ПМС № 152 за
преобразуване на – 58/14.
Държавни ловни стопанства, Правилник за
устройството и дейността на – 95/5.
Държавно обществено осиг уряване, ПМС
№ 331 от 2009 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от – , приета с ПМС
№ 364 от 2006 г. 2/8; Закон за бюджета на – за
2011 г. 98/8.
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 25/62; 100/36.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Правилник за устройството, функциите
и дейността на – 38/33.
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Правилник за устройството и дейността
на – 79/55.
Държавно предприятие „Строителство и възстановяване“, Правилник за дейността и структурата
на – 14/19.
Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“, Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за дейността и структурата на – 31/82.
Държавно предприятие „Фонд затворно дело“,
ПМС № 225 за приемане на Правилник за устройството и дейността на – 80/37.
Е
Европейска заповед за арест, Закон за изменение
и допълнение на Закона за екстрадицията и – 49/3.
Европейски парламент, ПМС № 101 за приемане
на Наредба за допълнителните мерки, свързани с
прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15
от Директива 2005/32/ЕО на – и на Съвета от 6
юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне
на изискванията за екодизайн към енергоемките
продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО
на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО
на – и на Съвета 41/48.
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Европейски съюз, ПМС № 70 за координация
при управлението на средствата от – 31/63; ПМС
№ 111 за изменение и допълнение на ПМС № 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 – 44/12; ПМС № 179 за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на – 64/19; Закон за изменение
и допълнение на Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти
на – 80/3; 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 – 101/132.
Европейски фонд за връщане, ПМС № 45 за
приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по – за периода от 2008 до 2013 г. 25/28.
Единен административен документ, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено
деклариране чрез – 49/49; 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 Комисията
относно писмено деклариране чрез – 67/152.
Единици за измерване, ПМС № 6 за изменение
и допълнение на Наредбата за – , разрешени за
използване в Република България, приета с ПМС
№ 275 от 2002 г. 8/8.
Еднокопитни животни, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 45 от 2006 г. за здравните
изисквания при придвижване на – между Република
България и държавите – членки на Европейския
съюз, и внасянето от трети страни 45/21.
Екзотични болести по животните, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2007 г.
за ограничаване и ликвидиране на някои – и мерките срещу везикулозната болест по свинете 9/14.
Екологична оценка, ПМС № 63 за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
извършване на – на планове и програми, приета с
ПМС № 139 на Министерския съвет от 2004 г. 29/3.
Екологични обекти, ПМС № 244 за пренасочване
на неусвоените средства за – по приложение № 7
към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. 84/18; ПМС
№ 271 за пренасочване на неусвоените средства
за – по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България за
2010 г. 92/1.
Електрическа енергия, Наредба за изменение на
Наредба № РД-16-267 от 2008 г. за определяне на
количеството електрическа енергия, произведена от
комбинирано производство на топлинна и – 77/4;
ПМС № 245 за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход
на – , произведена по комбиниран начин, приета
с ПМС № 110 на Министерския съвет от 2007 г.
85/5; ПМС № 246 за изменение и допълнение на
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Наредбата за издаване на сертификати за произход
на – , произведена от възобновяеми енергийни
източници, приета с ПМС № 18 на Министерския
съвет от 2009 г. 85/6.
Електрически уредби, Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на – за ниско
напрежение в сгради 46/46.
Електронен документ и електронен подпис, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 100/4.
Елeктронни съобщения, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 17/1; 27/2.
Ембриони, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 29 от 2006 г. за здравните изисквания
към – от говеда и биволи при обмена им между
Република България и държавите – членки на
Европейския съюз, и при внасянето им от трети
страни 9/14; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 49 от 2006 г. за здравните изисквания
към някои животни, сперма, яйцеклетки и – при
обмен между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, и при внасянето
им от трети страни 9/15.
Енергетика, Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 54/22; ПМС № 145 за изменение
и допълнение на Наредбата за лицензиране на
дейностите в – , приета с ПМС № 124 на Министерския съвет от 2004 г. 58/8.
Енергийна ефективност, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за – , топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 2/58.
Етажна собственост, Закон за изменение и
допълнение на Закона за управление на – 15/41.
Ж
Железопътен превоз, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 43 от 2001 г. за – на
пътници, багажи и колетни пратки 20/24.
Железопътен транспорт, ПМС № 74 за изменение и допълнение на Наредбата за възлагане
и изпълнение на задълженията за извършване на
обществени превозни услуги в – , приета с ПМС
№ 311 на Министерския съвет от 2001 г. 31/71;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 59 от 2006 г. за управление на безопасността
в – 47/51; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 59 от 2010 г. за управление на безопасността в – 101/111.
Железопътна инфраструктура, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г.
за условията и съществените изисквания към – и
подвижния състав за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система
с трансевропейската железопътна система 84/31.
Животновъдни обекти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към – 50/74.
Животновъдство, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 26/2.
Жилищен фонд на Министерството на отбраната, ПМС № 193 за приемане на Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от – , които се
намират в населени места, в които няма структури
на Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
на Българската армия 73/49.
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Заболявания, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от
републиканския бюджет на лечението на български
граждани за – извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване 7/21; 21/6; 89/13; Наредба
за допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда
за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за – извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване 63/34;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 38 от 2004 г. за определяне на списъка на – ,
за чието домашно лечение Националната здравно
осигурителна каса заплаща лекарства, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински
цели напълно или частично 100/37.
Задгранични представителства на Република
България, ПМС № 272 за закриване на – 93/19.
Задължителни минимални резерви, Наредба за
изменение на Наредба № 21 от 1998 г. за – , които банките поддържат при Българската народна
банка 10/26.
Задържани лица, Инструкция за изменение на
Инструкция № Iз-1711 от 2009 г. за оборудването
на помещенията за настаняване на – в структурите
на Министерството на вътрешните работи и реда
в тях 40/56.
Заплати, ПМС № 67 за – в бюджетните организации и дейности 32/9; ПМС № 132 за изменение на
ПМС № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за – в
бюджетните организации и дейности 52/17; ПМС
№ 149 за изменение на ПМС № 67 на Министерския
съвет от 2010 г. за – в бюджетните организации и
дейности 58/13; ПМС № 154 за изменение и допълнение на ПМС № 67 на Министерския съвет от
2010 г. за – в бюджетните организации и дейности
61/32; ПМС № 286 за изменение и допълнение на
ПМС № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за – в
бюджетните организации и дейности 97/34; ПМС
№ 303 за изменение на ПМС № 67 на Министерския
съвет от 2010 г. за – в бюджетните организации и
дейности 100/35.
Застрахователи, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за изискванията
към организацията и дейността на службата за
вътрешен контрол на – и на лицата, включени в
застрахователна група 4/63; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите
и приложенията на – , презастрахователите и на
здравноосигурителните дружества 49/76; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 27 от
2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от – и от презастрахователите
и на здравноосигурителните резерви 89/38.
Застрахователни премии, Закон за данък върху – 86/1.
Защита на конкуренцията, Закон за изменение
на Закона за – 54/21.
Защитени зони, ПМС № 227 за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на – ,
приета с ПМС № 201 на Министерския съвет от
2007 г. 81/23.
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Звена „Общинска полиция“, Наредба № Із-1027
за организацията и дейността на – в Република
България 42/44.
Здраве, Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 42/2; 98/19.
Здравеопазване,Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на – 12/68; 72/5.
Здравни изисквания към говеда и свине, Наредба
№ 4 за – при транспортирането им между Република
България и другите държави – членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на
районите и обектите, от които произхождат тези
животни 23/50.
Здравни изисквания към някои животни, Наредба
за изменение на Наредба № 49 от 2006 г. за – ,
сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите – членки на
Европейския съюз, и при внасянето им от трети
страни 60/31.
Здравно осигуряване, Инструкция за отменяне на
Инструкция № 5 от 2008 г. за прилагане на § 19и
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за – 8/25; Закон за изменение на Закона
за – 26/17; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 62/10; 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 – 88/66;
Закон за допълнение на Закона за – 96/2.
Здравословни и безопасни условия на труд, Закон
за допълнение на Закона за – 12/1; Наредба № 3
за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15,
ал. 1 от Закона за – 19/72; Наредба за изменение
на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и
реда за провеждането на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на – 25/63; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г.
за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15,
ал. 1 от Закона за – 43/104.
Зеленчукови култури, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от – на пазара на Европейския
съюз 41/100; 92/47.
Земеделска техника, горска техника и машини
за земни работи, Наредба № 7 за условията и реда
за регистрация на – 27/71.
Земеделски земи, ПМС № 100 за изменение на
ПМС № 188 на Министерския съвет от 2009 г. за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на – , приет с ПМС № 74 на Министерския съвет
от 1991 г. 41/48; Закон за изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползуването на – 62/7.
Зърнени култури, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на
посевен материал от – на пазара на Европейския
съюз 38/63.
Земеделски и хранителни продукти, ПМС № 279
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на
промоционални програми за – , приета с ПМС
№ 34 на Министерския съвет от 2007 г. 96/17.

БРОЙ 10 2

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

И
Играчки, ПМС № 43 за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на – , приета с ПМС
№ 177 от 2001 г. 25/22; ПМС № 300 за приемане на
Наредба за съществените изисквания и оценяване
съответствието на – 99/94.
Изкуствени оптични лъчения, Наредба № 5 за
минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове,
свързани с експозиция на – 49/35.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“, ПМС № 85 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 83 на Министерския съвет от 2008 г. 35/11;
ПМС № 285 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 83
на Министерския съвет от 2008 г. 97/33.
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“, ПМС № 141 за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. 56/46.
Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат“, ПМС № 60 за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 287
на Министерския съвет от 2009 г. 28/13.
Изпълнителна агенция „Медицински одит“, Наредба № 14 за условията и реда за извършване на
проверки на лечебните заведения от – 34/79.
Изпълнителна агенция по горите, ПМС № 339 от
2009 г. за приемане на Устройствен правилник
на – 4/2.
Изпълнителна агенция по лозата и виното, ПМС
№ 240 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 223 на Министерския съвет от 2000 г. 84/2.
Изпълнителна агенция по околна среда, ПМС
№ 162 от 3 август 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на – 62/25.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ПМС № 95 за приемане на Устройствен
правилник на – и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра
на земеделието и храните 41/38; ПМС № 170 за
изменение на ПМС № 95 на Министерския съвет
от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на – и за закриване на Изпълнителната агенция по
хидромелиорации към министъра на земеделието
и храните 64/11.
Изпълнителна агенция по трансплантация, ПМС
№ 10 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 34 от 2004 г. 11/2.
Инвестиционни дружества и договорни фондове,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2006 г. за изискванията към дейността
на – 18/70.
Инвестиционни посредници, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на – 102/54.
Инвестиции, ПМС № 159 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на – , приет с ПМС № 221 на
Министерския съвет от 2007 г. 62/13.
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Институт за защита на растенията, ПМС
№ 305 за преминаване на – от Националната служба за растителна защита към Селскостопанската
академия 101/72.
Информация, Наредба за изменение на Наредба
№ 3 от 2008 г. за вида на – и реда за предоставянето є от Министерството на вътрешните работи
на Министерството на правосъдието за нуждите
на Главна дирекция „Охрана“ при изпълнение на
функциите є 65/166.
Информационна система за оценка, управление и
контрол на риска, Наредба № 42 за изграждането и
поддържането на – , в т.ч. за издаване на полици
по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от
Кодекса за застраховането 90/29.
Инфраструктурни обекти с национално значение,
ПМС № 161 за предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за финансиране на – 61/38.
Инфраструктурни проекти, ПМС № 14 за изменение и допълнение на ПМС № 194 от 2007 г. за
управление на изпълнението на – , финансирани
със средства от Европейския съюз 13/9.
К
Картофени цистообразуващи нематоди, Наредба
№ 17 за контрол на – 45/16.
Квалификация по професията „Аниматор в туризма“, Наредба № 30 за придобиване на – 66/76.
Квалификация по професията „Геодезист“, Наредба № 35 за придобиване на – 67/36.
Квалификация по професията „Еколог“, Наредба
№ 10 за придобиване на – 20/18.
Квалификация по професията „Екскурзовод“,
Наредба № 7 за придобиване на – 17/20.
Квалификация по професията „Заварчик“, Наредба
№ 13 за придобиване на 39/25.
Квалификация по професията „Керамик“, Наредба
№ 32 за придобиване на – 67/22.
Квалификация по професията „Козметик“, Наредба № 8 за придобиване на – 18/44.
Квалификация по професията „Корабен техник“,
Наредба № 20 за придобиване на – 57/59.
Квалификация по професията „Корабоводител“,
Наредба № 16 за придобиване на – 52/27.
Квалификация по професията „Корабостроителен
техник“, Наредба № 15 за придобиване на – 52/22.
Квалификация по професията „Озеленител“,
Наредба № 22 за придобиване на – 60/35.
Квалификация по професията „Оператор в дървообработването“, Наредба № 39 за придобиване
на – 80/56.
Квалификация по професията „Организатор в
дървообработването и производството на мебели“,
Наредба № 38 за придобиване на – 80/49.
Квалификация по професията „Организатор по
експлоатация на автомобилния транспорт“ , Наредба № 4 за придобиване на – 13/21.
Квалификация по професията „Организатор по
експлоатация на пристанищата и флота“, Наредба
№ 3 за придобиване на – 11/44.

С Т Р. 1 4 2

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

Квалификация по професията „Организатор по
търговска експлоатация на железопътния транспорт“, Наредба № 5 за придобиване на – 14/56.
Квалификация по професията „Полиграфист“,
Наредба № 31 за придобиване на – 67/6.
Квалификация по професията „Посредник на
трудовата борса“, Наредба № 12 за придобиване
на – 21/22.
Квалификация по професията „Работник в керамичното производство“, Наредба № 26 за придобиване на – 66/48.
Квалификация по професията „Работник в озеленяването“, Наредба № 21 за придобиване на – 58/24.
Квалификация по професията „Работник в полимерните производства“, Наредба № 27 за придобиване на – 66/52.
Квалификация по професията „Работник по
транспортна техника“, Наредба № 34 за придобиване на – 67/32.
Квалификация по професията „Работник в
стъкларското производство“, Наредба № 25 за
придобиване на – 66/43.
Квалификация по професията „Ресторантьор“,
Наредба № 6 за придобиване на – 16/43.
Квалификация по професията „Социален асистент“, Наредба № 29 за придобиване на – 66/70.
Квалификация по професита „Строителен техник“, Наредба № 33 за придобиване на – 67/26.
Квалификация по професията „Стругар“ , Наредба
№ 36 за придобиване на – 71/55.
Квалификация по професията „Сътрудник в социални дейности“, Наредба № 28 за придобиване
на – 66/57.
Квалификация по професията „Техник-геолог”,
Наредба № 11 за придобиване на – 21/8.
Квалификация по професията „Техник по железопътна техника“, Наредба № 19 за придобиване
на – 57/52.
Квалификация по професията „Техник-механизатор“, Наредба № 23 за придобиване на – 63/34.
Квалификация по професията „Техник по ортопедична техника“, Наредба № 14 за придобиване
на – 39/29.
Квалификация по професията „Техник по подемно-транспортна техника“, Наредба № 17 за
придобиване на – 54/45.
Квалификация по професията „Техник по промишлен риболов и аквакултури“, Наредба № 2 от
7 януари 2010 г. за придобиване на – 10/15.
Квалификация по професията „Техник по транспортна техника“, Наредба № 18 за придобиване
на – 54/52.
Квалификация по професията „Фризьор“, Наредба
№ 9 за придобиване на – 19/60.
Квалификация по професията „Химик-технолог“,
Наредба № 24 за придобиване на – 64/49.
Квалификация по професията „Шлосер“, Наредба
№ 37 за придобиване на – 71/59.
Кланични трупове, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на – от говеда, свине и
овце по скалата на Общността EUROP, докладване
на цените и проверка в кланиците 48/15; Наредба
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за изменение и допълнение на Наредба № 16 от
2005 г. за условията и реда за провеждане на курс
за обучение и изпит и за издаване и отнемане на
свидетелство на класификатори за окачествяване
на – по скалата (S)EUROP 62/40.
Класическа чума по свинете, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2007 г.
за профилактика, ограничаване и ликвидиране на
болестта – 4/55.
Кодекс за застраховането, Закон за изменение
и допълнение на – 41/2.
Кодекс за социално осигуряване, Закон за изменение и допълнение на – 19/17; 49/2; 100/26.
Кодекс на труда, Закон за изменение и допълнение на – 15/5; 58/3; Наредба № РД-07-8 за реда за
извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от – 88/64.
Козметични продукти, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за
изискванията към – 2/27; 62/38.
Командировъчни средства, ПМС № 98 за допълнение на Наредбата за – при задграничен мандат,
приета с ПМС № 188 на Министерския съвет от
2008 г. 40/2.
Комендантство – МО, Правилник за устройството и дейността на – 89/6.
Комисия за защита на конкуренцията, Правилник за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – 16/38; 79/64.
Комисия за публичен надзор над регистрираните
одитори, Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за дейността на – 36/54; 70/31.
Комисия за финансов надзор, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 43/2.
Конвенция, – за опазване на подводното културно
наследство 16/26; – за премахване на всички форми
на дискриминация по отношение на жените, приета
от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 18 декември 1979 г. 17/5; – за политическите права на жените 17/14; Акт за изменение
на – за създаване на Европейска радиоцентрала
(ЕRО) 22/24; Всемирна пощенска – 35/34; – за
създаване на Съвет за митническо сътрудничество
70/1; Акт за ревизиране на – за издаване на европейски патенти 71/6; – за издаване на европейски
патенти (Европейска патентна – ) 71/23; – № 177
относно надомния труд, 1996 г., приета на 83-ата
сесия на Международната конференция на труда на
20 юни 1996 г., Женева 75/46; Изменения на – за
създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите 91/14; – за предотвратяване и
наказване на престъплението геноцид 99/111; – за
неприлагане на давност по отношение на военните
престъпления и престъпленията против човечеството 99/113.
Консолидирана основа, Наредба за изменение
на Наредба № 12 от 2007 г. за надзор на – 102/53.
Конфликт на интереси, Закон за изменение и
допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на – 97/2.
Контролно-пропускателни пунктове, ПМС № 160
за изменение и допълнение на Наредбата за граничните – , приета с ПМС № 104 на Министерския
съвет от 2002 г. 61/35.
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Контролно-техническа инспекция, Правилник
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – към министъра на земеделието и
храните 47/51.
Кораби, Наредба за изменение на Наредба № 54
от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските – 32/31;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране
и престой на корабите в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване, за качване на кораба
и слизане на брега на екипажа, на пътниците или
други лица, както и за връзка на – с брега 44/91;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2003 г. за вписване в регистъра на – 44/92.
Корабни документи, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за – 54/60.
Корабоплаване, ПМС № 287 за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение,
докладване и управление на трафика и информационно обслужване на – в морските пространства
на Република България и в Българския морски
отговорен район за търсене и спасяване, приета с
ПМС № 200 на Министерския съвет от 2005 г. 97/36.
Корпоративно подоходно облагане, Закон за
изменение и допълнение на Законa за – 94/8.
Кредитни институции, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 20 от 2009 г. за издаване
на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона за – 10/26;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
от 2006 г. за капиталовата адекватност на – 20/26;
85/30; 102/51; Закон за изменение и допълнение
на Закона за – 94/2.
Култура, Закон за допълнение на Закона за
закрила и развитие на – 13/7.
Културни дейци, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за награждаването
на български – за постигнати високи творчески
резултати или принос в развитието и популяризирането на културата 90/29.
Културни ценности, Наредба № Н-00-0005 за
условията и реда за възпроизвеждане на – в копия,
реплики и предмети с търговско предназначение
46/43; Наредба за изменение на Наредба № Н-000005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на – в копия, реплики и предмети с търговско
предназначение 58/24.
Л
Лекарствени продукти, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за – в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели 9/69; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 27 от
2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация
на – 33/10; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на – 67/44.
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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 40/53.
Лечебни заведения, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация
на – 5/37; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 59/9; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на – по Закона за – 71/53; Наредба
№ 49 за основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешният
ред на – за болнична помощ и домовете за медикосоциални грижи 83/25; ПМС № 283 за приемане
на Наредба за водене на регистър на – за извънболнична помощ и хосписите 97/11.
Линия на бедност за страната за 2011 г., ПМС
№ 262 за определяне размера на – 88/32.
Лични данни, Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-381 от 2009 г. за реда за
обработка на – в Министерството на вътрешните
работи 11/56; Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на – 94/7.
Лишени от свобода, ПМС № 321 от 2009 г. за
приемане на Наредба за определяне на стандарти
за годишна бюджетна издръжка за един – 1/3.
Лов и опазване на дивеча, ПМС № 224 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – , приет с ПМС № 151 на Министер
ския съвет от 2001 г. 80/33; Закон за допълнение
на Закона за – 89/2.
Лозя, ПМС № 15 за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за засаждане на
нови – , презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващи – , приета с ПМС № 178 от
2002 г. 13/10.
М
Марки и географски означения, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 19/10.
Маслодайни и влакнодайни култури, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 100 от
2006 г. за търговия на посевен материал от – на
пазара на Европейския съюз 41/100.
Машини, ПМС № 124 за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на – , приета с ПМС
№ 140 на Министерския съвет от 2008 г. 48/4.
Медицинска експертиза, ПМС № 83 за приемане
на Правилник за устройството и организацията
на работа на органите на – и на регионалните
картотеки на – 34/17; ПМС № 87 за приемане на
Наредба за – 36/12.
Медицинска помощ, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за условията и реда за оказване на – на чужденци, които
не се ползват с правата на българските граждани
31/92; ПМС № 304 за приемане на обемите, цените
и методиките за остойностяване и за заплащане
на – по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване 101/26.
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Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, Наредба за изменение на Наредба № 32
от 2008 г. за утвърждаване на – 64/43; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 32 от
2008 г. за утвърждаване на – 95/71.
Медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“, Наредба № 10 за утвърждаване на – 24/14;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2010 г. за утвърждаване на – 64/46.
Медицински стандарт „Вирусология“, Наредба
№ 45 от 2009 г. за утвърждаване на – 3/109; Наредба
№ 24 за утвърждаване на – 55/63.
Медицински стандарт „Вътрешни болести“, Наредба № 28 за утвърждаване на – 57/44; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 28 за
утвърждаване на – 91/18.
Медицински стандарт „Гастроентерология“,
Наредба № 25 за утвърждаване на – 56/47.
Медицински стандарт „Гръдна хирургия“, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 15 от
2003 г. за утвърждаване на – 65/74.
Медицински стандарт „Детска дентална медицина“, Наредба № 51 за утвърждаване на – 95/58.
Медицински стандарт „Диализно лечение“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41
от 2009 г. за утвърждаване на – 64/47.
Медицински стандарт „Ендокринология и болести
на обмяната“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2005 г. за утвърждаване
на – 64/44.
Медицински стандарт „Имунологична подготовка
при трансплантация на органи, тъкани и клетки“,
Наредба № 43 за утвърждаване на – 68/89.
Медицински стандарт „Инфекциозни болести“,
Наредба № 21 за утвърждаване на – 54/28; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 21 от
2010 г. за утвърждаване на – 92/2.
Медицински стандарт „Кардиология“, Наредба
№ 2 за утвърждаване на – 11/9; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2010 г.
за утвърждаване на – 67/122.
Медицински стандарт „Кардиохирургия“, Наредба
№ 3 за утвърждаване на – 13/13; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г.
за утвърждаване на – 66/32.
Медицински стандарт „Клинична алергология“,
Наредба № 46 за утвърждаване на – 68/135.
Медицински стандарт „Клинична имунология“,
Наредба № 44 за утвърждаване на – 68/96.
Медицински стандарт „Клинична лаборатория“,
Наредба № 35 за утвърждаване на – 66/2.
Медицински стандарт „Клинична токсикология“,
Наредба № 40 за утвърждаване на – 68/69.
Медицински стандарт „Клинична хематология“,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2009 г. за утвърждаване на – 67/88.
Медицински стандарт „Кожни и венерически болести“, Наредба № 23 за утвърждаване на – 55/32.
Медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 23 от 2002 г. за утвърждаване на – 65/73.
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Медицински стандарт „Лъчелечение“, Наредба
№ 6 за утвърждаване на – 14/24; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2010 г.
за утвърждаване на – 67/149.
Медицински стандарт „Медицинска генетика“,
Наредба № 38 за утвърждаване на – 67/49.
Медицински стандарт „Медицинска онкология“,
Наредба № 30 за утвърждаване на – 60/8.
Медицински стандарт „Медицинска паразитология“, Наредба № 41 за утвърждаване на – 68/77.
Медицински стандарт „Микробиология“, Наредба
№ 4 за утвърждаване на – 11/34; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г.
за утвърждаване на – 66/41.
Медицински стандарт „Неврохирургия“, Наредба
№ 37 за утвърждаване на – 67/66.
Медицински стандарт „Неонатология“, Наредба
№ 34 за утвърждаване на – 64/21.
Медицински стандарт „Нервни болести“, Наредба
№ 33 за утвърждаване на – 63/18.
Медицински стандарт „Нефрология“, Наредба
№ 22 за утвърждаване на – 54/36.
Медицински стандарт „Нуклеарна медицина“,
Наредба № 48 от 2009 г. за утвърждаване на – 3/116;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 48 от 2009 г. за утвърждаване на – 65/132.
Медицински стандарт „Образна диагностика“,
Наредба № 27 за утвърждаване на – 57/27.
Медицински стандарт „Орална хирургия“, Наредба № 50 за утвърждаване на – 95/48.
Медицински стандарт „Ортодонтия“, Наредба
№ 52 за утвърждаване на – 95/67.
Медицински стандарт „Ортопедия и травматология“, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 21 от 2004 г. за утвърждаване на – 65/81.
Медицински стандарт „Очни болести“, Наредба
№ 36 за утвърждаване на – 66/18.
Медицински стандарт „Педиатрия“, Наредба
№ 19 за утвърждаване на – 53/17.
Медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“, Наредба № 16 за утвърждаване на – 46/26;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2010 г. за утвърждаване на – 64/38.
Медицински стандарт „Професионални болести“,
Наредба № 42 за утвърждаване на – 68/84.
Медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции, Наредба № 39
за утвърждаване на – 69/15.
Медицински стандарт „Психиатрия“, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 7
юли 2004 г. за утвърждаване на – 69/98.
Медицински стандарт „Ревматология“, Наредба
№ 29 за утвърждаване на – 58/16.
Медицински стандарт „Спешна медицина“, Наредба № 45 за утвърждаване на – 68/115.
Медицински стандарт „Урология“, Наредба № 26
за утвърждаване на – 56/53.
Медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2009 г. за утвърждаване на – 65/117.

БРОЙ 10 2

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

Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на – 67/83.
Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, ПМС № 58
за приемане на Правилник за организацията и
дейността на – 28/5.
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол, ПМС № 206 за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на – , приет с ПМС № 70 на Министерския съвет
от 1998 г. 75/23.
Меморандум, – за споразумение относн о изграждането на механизъм за консултации и сътрудничество в областта на техническите регулации,
стандартизацията, оценката на съответствие и
метрологията между правителството на Република България и правителството на Република
Турция 22/28; – за насърчаване на двустранното
икономическо и търговско сътрудничество между
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Департамента
по търговия на провинция Джъдзян, Китайска
народна република 54/27; – за разбирателство и
сътрудничество в областта на енергетиката между
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Министерството
на промишлеността и енергетиката на Азербайджанската република 71/51.
Меморандум за разбирателство, – между Министерството на вътрешните работи на Република
България и Министерството на вътрешните работи
на Република Литва 2/26; – между Министерството
на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за
сътрудничество във военната област и отбраната
14/18; – между Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството на
транспорта и инфраструктурата на Румъния за сътрудничество по въпроси на аеронавигационното
обслужване и за установяване на функционален
блок въздушно пространство, състоящ се от националното въздушно пространство на Република
България, националното въздушно пространство
на Румъния и въздушното пространство, включено
в обхвата на международноправните ангажименти
на Република България и Румъния 57/19; – между
правителството на Република България и Световната банка „Разширяващо се сътрудничество
за развитието на инфраструктурата в България“
65/72; – между държавите – членки на Европейския
съюз, участнички в програмата, и Националната
агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството
на финансите на Република Унгария – Кабинета
на Националния ръководител в качеството на
Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за
изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна
Европа“ 2007 – 2013 г. 76/20; – между Република
България и Френската република, представлявана
от Междуведомствена делегация за градовете в
качеството є на Управляващ орган и Касата за
влогове и депозити – Сертифициращ орган, относно
изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ
II“ 76/41; – между Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията на Ре-
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публика България и Министерството на публичната
администрация и сигурността на Република Корея
за сътрудничество в областта на информационното
общество 79/53; – между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република
България, действащо като Национален партниращ
орган, Министерството на регионалното развитие и
туризма на Румъния, действащо като Управляващ
орган, Министерството на публичните финанси на
Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и
Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно
изпълнението на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.
81/26; – между Министерството на вътрешните
работи на Република България и Департамента
за гражданска защита към Председателството на
Министерския съвет на Италианската република
99/123.
Места за лишаване от свобода, Наредба № 2
за условията и реда за медицинското обслужване
в – 31/84.
Местни данъци и такси, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 98/5.
Механизъм за уреждане на задължения по републиканския бюджет, ПМС № 276 за извършване на
необходимите промени по съответните бюджети
за 2010 г. във връзка с изплатените средства от
Българската банка за развитие по – 95/3.
Минимална работна заплата, ПМС № 326 от
2009 г. за определяне размер на – 2/3.
Министерски съвет, ПМС № 18 за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на – и
на неговата администрация, приет с ПМС № 229
от 2009 г. 15/41; ПМС № 69 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – и на
неговата администрация, приет с ПМС № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. 30/2.
Министерство на външните работи, ПМС № 340
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник
на – 4/14.
Министерство на вътрешните работи, ПМС
№ 2 за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 126 от
2006 г. 5/10; ПМС № 97 за изменение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС
№ 126 на Министерския съвет от 2006 г. 40/2; Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 88/5;
ПМС № 270 за допълнение на ПМС № 323 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в – 93/19.
Министерство на здравеопазването, ПМС № 137
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 256 на Министерския
съвет от 2009 г. 55/7.
Министерство на земеделието и храните, ПМС
№ 30 за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за
приемане на Устройствен правилник на – 22/16.
Министерство на културата, ПМС № 116 за
изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 239 на Министерския съвет от
2009 г. 46/21.
Министерство на образованието, младежта и
науката, ПМС № 11 за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на образованието,
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младежта и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в – 12/17.
Министерство на отбраната, Наредба за допълнение на Наредба № Н-10 от 2009 г. за настаняване
в имоти от жилищния фонд на – и в имоти, наети
за отдаване под наем 22/34; ПМС № 54 за приемане
на Устройствен правилник на – и за определяне
на структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната 27/24; Наредба за изменение на Наредба № Н-16 от 2009 г. за социалните дейности
на – 28/39; Наредба № Н-10 за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните
разписания и длъжностните характеристики в – ,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия 30/28; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Н-16
от 2009 г. за социалните дейности на – 38/78; Инструкция № И-5 за условията, реда и процедурите
за организиране на работата на административните
структури на – 42/78; Правилник за дейността на
Инспектората на – 86/11.
Министерство на правосъдието, ПМС № 88 за
определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити в – 37/2; ПМС
№ 164 за изменение на ПМС № 88 на Министерския
съвет от 2010 г. за определяне на първостепенния
и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в – 63/16.
Министерство на труда и социалната политика,
ПМС № 27 за изменение и допълнение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 266 от
2009 г. 18/41.
Министерство на финансите, ПМС № 337 от
2009 г. 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 2/24; ПМС
№ 223 за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на – , приет с ПМС № 249 на Министерския съвет от 2009 г. 79/52.
Млечни продукти, Наредба № 6 за условията и
реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на – 23/76.
Мляко, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания
при производството, съхранението и транспортирането на сурово – и изискванията за търговия и
пускане на пазара на – и млечни продукти 27/80.
Морски плажове, ПМС № 47 за изменение и
допълнение на Методиката 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, приета
с ПМС № 67 от 2009 г. 26/20.
Морски пространства и вътрешни водни пътища,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2005 г. за разследване на произшествия
в – 91/76.
Моторно превозно средство, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г.
за условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управление
на – и условията и реда за издаване на разрешение
за тяхното обучение 18/55; Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията
и реда за провеждането на изпитите на кандидати
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за придобиване на правоспособност за управление
на – и реда за провеждане на проверочните изпити 18/59; Инструкция за изменение и допълнение
на Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране и
провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на – 18/66;
Наредба за отменяне на Наредба № 131 от 2006 г.
за одобряване типа на нови – по отношение на
предните им повърхности за защита при удар на
пешеходците и на другите участници в движението по пътищата 38/49; Наредба за отменяне на
Наредба № 132 от 2006 г. за одобряване типа на
нови – с монтирани предни защитни устройства
и за одобряване типа на предни защитни устройства 38/49; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа
на нови – по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване 38/49;
Наредба за допълнение на Наредба № 130 от 2005 г.
за одобряване типа на определени компоненти за
нови моторни превозни средства от категория L
и одобряване типа на нови – от категория L по
отношение на определени характеристики 39/14.
Музеи, Наредба № Н-5 от 2009 г. за реда за
създаване на научни групи към – 2/41; Наредба за
изменение на Наредба № Н-5 от 2009 г. за реда за
създаване на научни групи към – 32/25.
Музейни фондове, Наредба № Н-6 от 2009 г. за
формиране и управление на – 2/42.
Мълниезащита, Наредба за изменение на
Наредба № 8 от 2004 г. за – на сгради, външни
съоръжения и открити пространства 35/69.
Н
Наемане на работа, ПМС № 33 за изменение
и допълнение на Наредбата за условията и реда
за извършване на посредническа дейност по – ,
приета с ПМС № 107 от 2003 г. 22/17.
Наказателен кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 26/13.
Наказателно-процесуалния кодекс, Закон за изменение и допълнение на – 32/2.
Наказания и задържане под стража, Правилник
за прилагане на Закона за изпълнение на – 9/23.
Наркотични вещества, Закон за изменение
и допълнение на Закона за контрол върху – и
прекурсори 22/2; Закон за изменение на Закона
за контрол върху – и прекурсори 29/2; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от
2001 г. за унищожаване на законно произведени,
придобити и съхранявани – и техните препарати,
станали негодни за употреба 71/54; Наредба за
изменение на Наредба № 20 от 2001 г. за условия
та и реда, при които препаратите, съдържащи – и
прекурсори, могат да бъдат освободени от някои
мерки за контрол 71/55; Наредба № 24 за изискванията и условията за производство, преработване,
съхранение, търговия, внос и износ на – за ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3
към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху – и
прекурсорите 73/124.
Народна просвета, Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата
на – 4/56; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността
на персонала в системата на – 4/62; Наредба за
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изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г.
за документите за системата на – 42/78; ПМС № 106
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – 43/17; Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 78/2.
Народни читалища, Закон за изменение на
Закона за – 47/2.
Население и жилищен фонд, Закон за изменение
и допълнение на Закона за преброяване на – в
Република България през 2011 г. 100/33.
Насърчаване на заетостта, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 59/3; ПМС № 291 за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 131 на
Министерския съвет от 2003 г. 98/51.
Научни изследвания, Закон за изменение и
допълнение на Закона за насърчаване на – 83/2.
Национален архивен фонд, Закон за изменение
на Закона за – 59/2.
Национален военноисторически музей, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на – 26/31.
Национален доверителен екофонд, ПМС № 185
за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и дейността на – , приета с ПМС № 96
на Министерския съвет от 2004 г. 71/3.
Национален институт по помирение и арбитраж, Правилник за изменение на Правилника
за устройството и дейността на – 20/7.
Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, Правилник за
устройството и дейността на – 44/18.
Национален медицински координационен център,
ПМС № 168 за закриване на – 64/9.
Национален съвет по туризъм, Правилник за
организацията и дейността на – 13/11; Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на – 18/42.
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 – 14/56; 65/166.
Национален център по здравна информация,
Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 57/27.
Национална агенция за приходите, Закон за
изменение и допълнение на Закона за – 51/1.
Национална база данни „Население“, ПМС № 194
за приемане на Наредба за достъпа на нотариусите
до – , поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 73/52.
Национална ветеринарномедицинска служба,
Наредба № 24 от 2009 г. за реда и начините на
взаимодействие между органите на – и Министерството на вътрешните работи 2/37.
Национална гимназия за древни езици и култури
„Константин-Кирил Философ“, Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на
ученици в – 26/42; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на
ученици в – 65/166.
Национална здравноосигурителна каса, Правилник за устройството и дейността на – 27/51; Закон
за изменение и допълнение на Закона за бюджета
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на – за 2010 г. 62/10; Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на – 75/54; Закон за бюджета на – за
2011 г. 98/35.
Национална програма за действие по околна
среда и здраве 2008/2013 г., ПМС № 157 за създаване на Междуведомствен съвет за управление на
изпълнението на – 61/33.
Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009, 2013/2014 г., Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по – 62/42; 76/50.
Национална разузнавателна служба, Инструкция
№ Я-966 за военната служба в – 38/79.
Национална служба за охрана при Президента на
Република България, Инструкция № 1747 за военната
служба в – 29/14.
Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, ПМС
№ 301 за предоставяне на средства на Детския
фонд на Организацията на обединените нации
(УНИЦЕФ) – България, за благотворителната
кампания „Семейство за всяко дете“ в подкрепа
на – 100/34.
Национална Шенгенска информационна система
на Република България, Наредба № 2727 за организацията и функционирането на – 94/46.
Национални доплащания, Наредба № 2 за специалните изисквания за участие в одобрените схеми
за – и за специфично подпомагане за 2010 г. 14/32;
Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2010 г.
за специалните изисквания за участие в одобрените
схеми за – и за специфично подпомагане за 2010 г.
34/81; 37/122; Наредба № 21 за реда за контрол
на изискванията на схемите за – към директните
плащания 52/19.
Национални и републикански консултанти, Наредба № 47 за организацията, дейността и условията
и реда за финансиране на – 75/60.
Независими оценители, Закон за изменение на
Закона за – 49/4.
Независим финансов одит, Закон за изменение
и допълнение на Закона за – 54/5.
Непълно работно време, ПМС № 336 от 2009 г.
за изменение и допълнение на ПМС № 44 от 2009 г.
за определяне на условията и реда за изплащане
на компенсации на работници и служители, за
които е установено – , в икономическите сектори
„Индустрия“ и „Услуги“ 2/23.
Нерентабилни автобусни линии, Наредба за изменение и допълнение 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 9/69.
Номера, адреси и имена, Наредба № 1 за правилата за разпределение и процедурите по първично
и вторично предоставяне за ползване, резервиране
и отнемане на – 64/61.
Нормативни актове на Министерския съвет,
ПМС № 198; за допълнение на – в изпълнение на
резолюции 1807 (2008), 1844 (2008), 1857 (2008),
1896 (2009), 1907 (2009) и 1016 (2010) на Съвета за
сигурност на ООН относно Демократична репуб
лика Конго, Сомалия и Еритрея 73/55;
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ПМС № 319 от 2009 г.; ПМС № 80; ПМС № 121;
ПМС № 129; ПМС № 140; ПМС № 200; за изменение
на – 1/2; 34/15; 48/3; 51/3; 56/45; 73/91;
ПМС № 323 от 2009 г.; ПМС № 335 от 2009 г.;
ПМС № 19; ПМС № 20; ПМС № 28; ПМС № 41;
ПМС № 51; ПМС № 68; ПМС № 118; ПМС № 131;
ПМС № 142; ПМС № 147; ПМС № 166; ПМС
№ 169; ПМС № 180; ПМС № 192; ПМС № 203;
ПМС № 253; ПМС № 259; ПМС № 277; ПМС
№ 281; ПМС № 311; ПМС № 312; ПМС № 314
за изменение и допълнение на – 1/12; 2/12; 15/43;
16/21; 19/21; 25/16; 25/61; 31/2; 47/3; 52/16; 57/3;
58/10; 64/4; 64/9; 65/3; 73/48; 74/2; 86/6; 88/31;
95/4; 96/34; 102/28; 102/29; 102/39;
ПМС № 61; ПМС № 62; за отменяне на – 29/2;
29/2.
Нотариуси, Наредба за допълнение на Наредба
№ 32 от 1997 г. за служебните архиви на – и нотариалните кантори 33/21; Закон за изменение на
Закона за – и нотариалната дейност 87/1.
Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на – и за условията
и реда за прилагането им 8/18.
О
Областни администрации, ПМС № 1 за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на – , приет с ПМС № 121 от 2000 г. 5/1; ПМС
№ 248 от 21 октомври 2010 г. за изменение на Устройствения правилник на – , приет с ПМС № 121
на Министерския съвет от 2000 г. 85/8; ПМС № 296
за изменение на Устройствения правилник на – ,
приет с ПМС № 121 на Министерския съвет от
2000 г. 99/67.
Областни дирекции „Земеделие“, Устройствен
правилник на – 7/15; Правилник за изменение на
Устройствения правилник на – 9/3; Правилник за
изменение и допълнение на Устройствения правилник на – 60/26; Правилник за изменение на
Устройствения правилник на – 73/92.
Обща декларация, – на правителството на Република България и правителството на Румъния за
изграждане на нови мостови съоръжения на река
Дунав 85/19.
Обществени поръчки, ПМС № 112 за създаване
на Централен орган за – за нуждите на органи на
изпълнителната власт 45/2; Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 52/2.
Общини, ПМС № 205 за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане
на – за достъпа им до финансиране от Фонда за
органите на местното самоуправление в България
„ФЛАГ“ – ЕАД 75/15.
Общност за митнически освобождавания, ПМС
№ 52 за изменение и допълнение на ПМС № 75
oт 2007 г. за прилагане на членове 51 – 59б, 60, 62,
63а, 63в, 65, 71, 72 и 79 от Регламент № 918/83 на
Съвета (EИО) от 28 март 1983 г. относно системата на – 27/12.
Общи медицински стандарти, Наредба № 20
за утвърждаване на – по хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия 53/23.
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Общинска собственост, Наредба № 8 от 2009 г.
за утвърждаване на образците на актовете за – , на
досие на имот – , и на регистрите, предвидени в
Закона за – , и за определяне реда за съставянето,
воденето и съхраняването им 1/39.
Овощни растения, Наредба № 3 за търговия на
овощен посадъчен материал и – , предназначени за
производство на плодове на пазара на Европейския
съюз 20/11.
Овце и кози, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания
към – при придвижването или транспортирането им
между Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, за определяне на здравния
статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези
обекти 9/17; Наредба № 20 за условията и реда за
извършване на развъдна дейност и предлагане на
пазара на чистопородни – за разплод 51/57.
Одиторски доклад, Наредба № 14 за съдържанието на – за надзорни цели 14/68.
Оздравителен лагер, ПМС № 175 за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на
Министерството на образованието, младежта и науката по линия на българската помощ за развитие
за финансиране на – за 50 души (деца и техните
ръководители) от Украйна, засегнати от аварията
в Чернобил 64/18.
Околна среда, ПМС № 65 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху – ,
приета с ПМС № 59 на Министерския съвет от
2003 г. 29/6; Закон за изменение и допълнение на
Закона за опазване на – 46/3; ПМС № 256 за приемане на Наредба за стандарти за качество на – за
приоритетни вещества и някои други замърсители
88/22; ПМС № 273 за приемане на Наредба за
опазване на – в морските води и за създаване на
Консултативен и координационен съвет по опазване
на – в морските води на Черно море и управление
на изпълнението на Морска стратегия и програма
от мерки 94/27.
Опасни товари, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз
на – 16/55; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз
на – по море и по вътрешни водни пътища 91/76.
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, Наредба № 15 за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“,
подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане
на местните стратегии за развитие и покриване
на текущите разходи на рибарските групи“ по
Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от – на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство
за Програмен период 2007 – 2013 г. 40/4; Наредба
№ 9 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4. „Мерки,
насочени към опазване здравето на животните“ 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
за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
41/59; Наредба № 10 за условията и реда за пре-
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доставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби
към дейности извън риболова“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ по – на Република
България, финансирана от Европейския фонд по
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. 41/79;
Наредба № 11 за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3.
„Мерки за опазване здравето на потребителя“ 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
за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
42/47; Наредба № 12 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 1.5. „Социално-икономически компенсации
за управлението на флота“ по Приоритетна ос № 1
„Мерки за приспособяване на българския риболовен
флот“ от – на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. 42/62; Наредба № 13 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 1.2. „Публична помощ
за временно прекратяване на риболовни дейности“
по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване
на българския риболовен флот“ по – на Република
България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. 43/22;
Наредба № 14 за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2.
„Акваекологични мерки“ на Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура” от – на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. 43/40; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 17 от
2009 г. 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. 43/66; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 1.1. „Публична помощ
за постоянно прекратяване на риболовни дейности“
по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване
на българския риболовен флот“ по – на Република
България, финансирана от Европейския фонд по
рибарство за периода 2007 – 2013 г. 43/90; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 13 от
2009 г. 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“ от – на
Република България, финансирана от Европейския
фонд по рибарство за периода 2007 – 2013 г. 44/20;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. 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. 44/43; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22
от 2009 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2.
„Мeрки, предназначени за опазване и развитие на
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водната 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.
44/72; Наредба № 23 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 за
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. 73/92;
Наредба № 29 за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3
„Инвестиции за реконструкция и модернизация на
рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от – на Република
България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. 95/15;
Наредба № 30 за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение
на дейностите по Приоритетна ос № 5 „Техническа
помощ“ от – на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007 – 2013 г. 100/39.
Оперативна програма „Развитие на конкуренто
способността на българската икономика 2007/2013 г.“,
ПМС № 82 за изменение и допълнение на ПМС
№ 236 от 2007 г. за приемане на детайлни правила
за допустимост на разходите по – , съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие 34/16.
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007/2013“, ПМС № 135 за изменение и
допълнение на ПМС № 251 на Министерския
съвет от 2009 г. за определяне на условията и
реда за предоставяне на ваучери за обучение на
безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2
по – 54/25; ПМС № 217 за изменение и допълнение
на ПМС № 251 на Министерския съвет от 2009 г.
за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети
лица по приоритетни оси 1 и 2 по – 78/7; ПМС
№ 222 за изменение и допълнение на ПМС № 180
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите
по – , съфинансирана от Европейския социален
фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. 79/52.
Оперативна програма „Регионално развитие“,
ПМС № 204 за изменение и допълнение на ПМС
№ 245 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по – , съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. 74/8.
Оперативна програма „Техническа помощ“, ПМС
№ 309 за изменение и допълнение на ПМС № 215
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на детайлни правила за допустимост на разходите по – , съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. 102/27.
Оперативна програма „Транспорт“, ПМС № 8 за
изменение и допълнение на ПМС № 258 от 2007 г.
за приемане на детайлни правила за допустимост
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на разходите по – , съфинансирана от Кохезионния
фонд и Европейския фонд за регионално развитие,
за финансовата рамка 2007 – 2013 г. 8/9.
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 7/27.
Оперативни програми, ПМС № 134 за приемане на Методология за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо разходите,
свързани с изпълнението на – , съфинансирани от
структурните инструменти на Европейския съюз,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство 53/4.
Операции и мисии извън територията на страната, ПМС № 226 за приемане на Наредба за
определяне на критериите за степента на риска
при участие в – 80/44.
Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, Закон за – 73/2; ПМС № 278
за приемане на Наредба за условията и реда за
осъществяване на дейностите, свързани с – и
контрола над тях във и от въоръжените сили на
Република България 96/5.
Оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, Закон за изменение и допълнение на Закона
за експортния контрол на – 13/2; ПМС № 216 за
приемане на Списък на оръжията и на Списък
на – , които подлежат на контрол при внос 79/1.
Осигурителни вноски, ПМС № 329 от 2009 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за реда
за внасяне и разпределяне на задължителните – и
вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, приета с ПМС № 291
от 2005 г. 2/6; ПМС № 330 от 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на
възнаграждението и за доходите, върху които се
правят – , приета с ПМС № 263 от 1999 г. 2/7.
Осигурителни каси, ПМС № 334 от 2009 г. за
изменение и допълнение на Наредбата за – , приета
с ПМС № 89 от 2001 г. 2/11.
Основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне
на – 45/16; 62/40; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне
на – 101/89.
Отбрана и въоръжени сили, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – на Република България
(№ 39) 16/2; ПМС № 46 за приемане на Правилник
за прилагане на Закона за – на Република България
25/33; ПМС № 86 за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за – на
Република България и на държавните служители и
лицата, работещи по трудово правоотношение по
Закона за Министерството на вътрешните работи
36/1; ПМС № 165 за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за – на Репуб
лика България, приет с ПМС № 46 на Министерския
съвет от 2010 г. 63/16.
Отпадъци, Закон за изменение и допълнение
на Закона за управление на – 41/13; Закон за
изменение на Закона за управление на – 63/1;
ПМС № 207 за определяне на размера и реда за
отчисленията по чл. 71е от Закона за управление
на – 75/23; Наредба № 14 за реда и начина за из-
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числяване на размера на отчисленията и разходване
на събраните средства за дейностите по закриване
и следексплоатационни грижи на площадките на
депата за – 93/41.
Официална сортова листа на Република България, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване и отписване
на сортовете растения в и от – 9/4; 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 60/31.
Охрана на обекти от национално значение, ПМС
№ 146 за осигуряване – в рамките на определената
обща численост и бюджета на Министерството на
вътрешните работи 58/9.
Охранителна дейност, Закон за допълнение на
Закона за частната – 35/2.
П
Парични обезщетения за безработица, ПМС
№ 333 от 2009 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за отпускане и изплащане на – , приета
с ПМС № 32 от 2002 г. 9/11.
Парникови газове, ПМС № 215 за приемане
на Наредба за реда и начина за организиране на
националните инвентаризации на вредни вещества
и – в атмосферата 76/8; ПМС № 297 за приемане
на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на – от
инсталации и за осъществяване на мониторинг
от операторите на инсталации и операторите на
въздухоплавателни средства, участващи в схемата
на търговия с квоти за емисии на – 99/67; ПМС
№ 313 за приемане на Наредба за реда и начина
на функциониране на Националния регистър за
отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии
на – 102/32.
Пациенти за представителни организации,
Наредба № 48 за признаване на организациите за
защита правата на – 75/68.
Пенсии, ПМС № 328 от 2009 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за – и осигурителния
стаж, приета с ПМС № 30 от 2000 г. 2/4.
Печатни и други произведения, Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното
депозиране на – 87/2.
План, – за действие по програмата в страната
2010 – 2012 г. между правителството на Република
България и Фонд за децата на ООН (УНИЦЕФ) 49/9.
Пластмаси, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите
и предметите от – , предназначени за контакт с
храни 62/33.
Платежни институции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г.
за лицензиране на – и операторите на платежни
системи 102/53.
Платежни услуги и платежни системи, Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 101/2.
Плодове и зеленчуци, Наредба № 16 за изискванията за качество и контрол за съответствие на
пресни – 43/59; ПМС № 151 за изменение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема
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за предоставяне на – в учебните заведения – схема
„Училищен плод“, приета с ПМС № 91 на Министерския съвет от 2010 г. 58/13.
Повдигателни съоръжения, ПМС № 199 за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и
техническия надзор на – 73/60.
Подземни богатства, ПМС № 231 за приемане
на Наредба за провеждане на конкурси и търгове
за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване и на концесии за добив на – по Закона
за – 82/8; Закон за изменение и допълнение на
Закона за – 100/13.
Подземни води, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване,
ползване и опазване на – 2/57.
Подпомагане на земеделските парцели, Наредба
№ 5 за условията за допустимост за – по схеми
за плащане на площ и за общите и регионални
критерии за постоянни пасища 22/29; Наредба за
изменение на Наредба № 5 от 2010 г. за условията
за допустимост за – по схеми за плащане на площ
и за общите и регионални критерии за постоянни
пасища 34/81.
Пожарна безопасност, Наредба № Із-491 за реда
за осъществяване на пожарогасителната дейност и
аварийно-спасителната дейност от органите за – и
спасяване на Министерството на вътрешните работи
28/26; Наредба № Із-809 за реда за осъществяване на
превантивна дейност от органите за – и спасяване
на Министерството на вътрешните работи 33/6.
Позитивен лекарствен списък, ПМС № 55 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 на Министерския съвет от
2007 г. 28/2; ПМС № 310 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 – 102/27.
Политически партии, Закон за допълнение на
Закона за – 54/4.
Помирителна комисия за платежни спорове,
Правилник за дейността на – 1/13.
Поправителен дом, Наредба № 1 за състава,
задачите и дейността на педагогическия съвет
към – 16/54.
Посевен материал, Закон за изменение и допълнение на Закона за – и посадъчния – 41/8.
Потребителски кредит, Закон за – 18/2; Закон
за изменение и допълнение на Закона за – 58/2.
Пощенски услуги, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 102/2.
Правоспособност за управление на МПС, Наредба
за изменение на Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда
за провеждане на психологическите изследвания
на кандидати за придобиване на – , на водачи на
МПС и на председатели на изпитни комисии 18/66;
Наредба за изменение на Наредба № 38 от 2004 г.
за условията и реда за провеждането на изпитите
на кандидати за придобиване на – и реда за провеждане на проверочните изпити 50/76; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 36 от
2006 г. за изискванията за психологическа годност
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и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване
на – , на водачи на МПС и на председатели на
изпитни комисии 89/18.
Превозвачи, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните
проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на – и на лицата, извършващи превози
за собствена сметка 13/33.
Предоставяне на средства, ПМС № 38 за – по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2010 г. 22/23;
ПМС № 48 за изменение на ПМС № 36 от 2010 г.
за – от републиканския бюджет за придобиване
от държавата на акции от капитала на търговско
дружество 26/20; ПМС № 57 за – от републиканския
бюджет за придобиване на акции от държавата във
връзка с увеличаването на капитала на търговско
дружество 28/4; ПМС № 133 за – на Българския
Червен кръст за изпълнение на плана за разпределение на храни от интервенционните запаси на
Общността за социално слаби лица за 2010 г. 52/17.
Предоставяне на финансови средства, ПМС № 50
за – от централния бюджет за 2010 г. по бюджета
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма за финансиране провеждането на петдесет и първата среща на Комисията за Европа към
Световната организация по туризъм и Техническия
семинар на 28 и 29 април 2010 г. в София 27/12;
ПМС № 156 за – от централния бюджет за 2010 г.
по бюджета на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от Иновационната стратегия на
Република България и мерки за нейната реализация
61/33; ПМС № 295 за изменение на ПМС № 161 на
Министерския съвет от 2010 г. за – от централния
бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за
2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
с национално значение 98/57.
Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда, ПМС № 35 за осигуряване на средства от републиканския бюджет за
авансово финансиране на плащания на – 22/22.
Приватизация и следприватизационен контрол,
Закон за изменение и допълнение на Закона
за – 18/23; 89/2.
Природен газ, ПМС № 325 от 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на
цените на – , приета с ПМС № 131 от 2004 г. 2/2.
Пристанища, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация
на – на Република България 75/73.
Пристанищни оператори, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за регистрация на – в Република България 75/71.
Програма, – за сътрудничество в областта на
науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството
на Корейската народно-демократична република за
периода 2010/2013 г. 87/45.
Програма за развитие на селските райони за
периода 2007/2013 г., Наредба № 23 от 18 декември
2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на
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стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управ
ление на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност
на съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие“
от – 1/18; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране
в земеделието в България и Румъния“ по – 9/17;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от – 9/18;
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 – 10/14; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от – 11/39;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони“ от – 11/41; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“
от – 15/144; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“
от – 19/25; ПМС № 81 за извършване на разходи
от Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране
на разходи за данък върху добавената стойност
по одобрени за подпомагане проекти по – 34/16;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Модернизиране на земеделските стопанства“
от – 37/44; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Добавяне на стойност към земеделски
и горски продукти“ от – 37/49; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“
от – 37/57; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия“ от – 37/111; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Разнообразяване към
неземеделски дейности“ от – 37/116; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие“
от – 38/70; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по
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предоставяне на финансова помощ за изпълнение
на дейностите по линия на техническа помощ
от – 44/20; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Обновяване и развитие на населените места“
от – 45/23; 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 – 50/40;
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Подобряване икономическата стойност на горите“
от – 50/55; 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 – 50/61; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“
от – 55/69; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Професионално обучение, информационни
дейности и разпространение на научни знания“
по – 56/70; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Обновяване и развитие на населените
места“ от – 78/16.
Промишлен дизайн, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 35/2.
Пространствени данни, Закон за достъп до – 19/2.
Противоградова защита, Инструкция № 4 за – в
Република България 57/23.
Протокол, Факултативен – към Конвенцията
за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приет от Общото
събр ание на Организацията на обединените
нации на 6 октомври 1999 г. 17/11; Осми допълнителен – към Устава на Всемирния пощенски
съюз 35/19; Първи допълнителен – към Общия
правилник на Всемирния пощенски съюз 35/21;
Заключителен – към Всемирната пощенска конвенция 35/51; – 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 37/16;
Трети – за поправка към Договора от Лисабон за
изменение на Договора за Европейския съюз и на
Договора за създаване на Европейската общност,
подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г. 38/20;
Пети – 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 Европей-
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ския съюз) и Република България и Румъния за
присъединяване на Република България и Румъния
към Европейския съюз, подписан в Люксембург на
25 април 2005 г. 38/24; – № 14 към Конвенцията за
защита на правата на човека и основните свободи
на Съвета на Европа за изменение на системата
за контрол на конвенцията 38/30; Четвърти – за
поправка към Договора от Лисабон за изменение
на Договора за Европейския съюз и на Договора
за създаване на Европейската общност, подписан
в Лисабон на 13 декември 2007 г. 47/7; Шести – за
поправка на 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,
Обединено 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. 47/17; – за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на националната отбрана на
Кралство Камбоджа в областта на подготовката на
кадри 50/11; – между правителството на Република
България и правителството на Република Молдова
за сътрудничество в областта на развитието на
информационното общество и информационните
технологии 52/17; Анекс към – за сътрудничество
между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната
отбрана на Социалистическа република Виетнам
в областта на подготовката на кадри 67/40; – от
2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на
морското корабоплаване 90/13; – от 2005 г. към –
за преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на неподвижни платформи,
разположени върху континенталния шелф 90/24;
Допълнителен – към Конвенцията за защита на
лицата при автоматизирана обработка на лични
данни, по отношение на надзорните органи и
трансграничните информационни потоци 93/22.
Профилактика и рехабилитация, Наредба за
изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване
и изплащане на парични помощи за – 2/59.
Профилактични прегледи и диспансеризация,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 39 от 2004 г. за – 101/74.
Птици и яйца за люпене, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за здравните изисквания към – при придвижването или
транспортирането им между Република България и
държавите – членки на Eвропейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния
статус на обектите, от които произхождат 4/54.
Публичен сектор, Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и
контрол в – 54/20.

С Т Р. 1 5 3

Пълно осиновяване, Наредба № РД-07-7 за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите
за – 82/37.
Пътища, Закон за изменение и допълнение на
Закона за движението по – 54/8.
Пътнически автомобили, ПМС № 71 за изменение на Наредбата за изискванията за етикетиране на
нови – и за предоставяне на информация относно
разхода на гориво и на емисиите на въглероден
диоксид, приета с ПМС № 237 на Министерския
съвет от 2006 г. 31/70.
Пътнотранспортни произшествия, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41
от 2009 г. за документите и реда за съставянето
им при – и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за
финансов надзор и Информационния център към
Гаранционния фонд 94/55.
Р
Радио и телевизия, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 12/2; Закон за изменение
на Закона за – 47/2.
Ратифициране, Закон за – на Допълнителния
протокол към Конвенцията за защита на лицата
при автоматизирана обработка на лични данни, по
отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци 6/1; Закон за – на
Устава на Международната агенция за възобновяема енергия 6/2; Закон за – на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа 6/2;
Закон за – на Спогодбата между правителството
на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения 9/2; Закон
за – на Споразумението между Република Австрия,
Република България, Република Унгария, Румъния
и Република Турция относно проекта „Набуко“
12/16; Закон за – на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата
„Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и
Министерството на здравеопазването на Република България 15/2; Закон за – на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за
международни автомобилни превози на пътници
и товари, подписана на 3 декември 2007 г. в Аман
15/2; Закон за – на Договора между правителството на Република България и правителството на
Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на
инвестициите 19/20; Закон за – на Споразумението между правителството на Република България
и правителството на Румъния за трансгранично
полицейско сътрудничество по наказателноправни
въпроси 22/2; Закон за – на изменението на чл. ХХI
от Конвенцията по международната търговия със
застрашени видове от дивата фауна и флора 23/3;
Закон за – на изменението на Споразумението
между правителството на Република България и
правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ 23/3; Закон
за – на актовете на ХХІV конгрес на Всемирния
пощенски съюз 24/6; Закон за – на Спогодбата
между правителството на Република България и
правителството на Румъния за работата на железопътните гранични преходи, подписана на 9 фев-
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руари 2007 г. в Русе 25/2; Закон за – на Изменение
№ 1 на Финансовия договор между Република
България и Европейската инвестиционна банка
„България – проект Дунав мост“ 25/2; Закон за – на
Споразумението между Европейската общност и
нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и
сътрудничество 32/1; Закон за – на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската
инфраструктура“ между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие 32/2; Закон за – на Споразумението за изменение на Договора между Република България
и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите 39/2; Закон за – на Изменението на Споразумението за сътрудничество
между правителството на Република България и
Европейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT) 41/35;
Закон за – на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото 41/35; Закон за – на Споразумението
между правителството на Република България,
представлявано от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на
инициативата JEREMIE в Република България и
на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно
изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България 43/10; Закон за – на Конвенцията
за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ,
Румъния 49/5; Закон за – на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница 50/9; Закон за – на
Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето 50/9; Закон за – на
Изменението на Заемното споразумение (Проект
за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и
развитие 55/5; Закон за – на Споразумението за
стабилизиране и асоцииране между Европейските
общности и техните държави членки, от една
страна, и Република Сърбия, от друга страна 58/2;
Закон за – на Спогодбата между правителството
на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.) 59/8; Закон за – на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране
от Фонда за институционално развитие в подкрепа
на институционалната реформа в горския сектор
за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между
правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие 59/8;
Закон за – на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия,
насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола
за преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на неподвижни платформи,
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разположени върху континенталния шелф 59/9;
Закон за – на Меморандума за разбирателство
между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството є на управляващ
орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ II“ 62/4; Закон за – на
Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като
Национален партниращ орган, Министерството на
регионалното развитие и туризма на Румъния,
действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо
като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ
като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София 62/4; Закон за – на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ между Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и
Министерството на здравеопазването на Република България 62/5; Закон за – на Изменението на
чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на
всички форми на дискриминация по отношение
на жените 62/5; Закон за – на Меморандума за
разбирателство между държавите – членки на
Европейския съюз, участнички в програмата, и
Националната агенция за развитие на Република
Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в
качеството на Сертифициращ орган, и Сметната
палата на Република Унгария в качеството на
Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София 62/6; Закон за – на
Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна, и
Европейската общност и нейните държави членки,
от друга страна 75/3; Закон за – на Спогодбата
между правителството на Република България и
правителството на Кралство Бахрейн за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото 77/4; Закон за – на Споразумението
между държавите – членки на Европейския съюз,
Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария,
Управляващия орган и Сертифициращия орган за
изпълнението на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC“ 80/2;
Закон за – на Протокола за изменение на Протокола относно преходните разпоредби, приложен
към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и
към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия 80/2; Закон за – на Финансовото споразумение между правителството на
Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г. 82/2; Закон за – на Рамковото споразумение между правителството на Република България и федералния
съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите
и социалните неравенства в рамките на разшире-
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ния Европейски съюз 82/2; Закон за – на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република Гърция
за трансгранично полицейско сътрудничество 86/5;
Закон за – на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република
Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото 87/3;
Закон за – на Спогодбата между правителството
на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване на отклонението от
облагане с данъци на доходите 87/4; Закон за – на
Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“ 96/4; Закон
за – на Изменение № 1 на Финансовия договор
между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни
пътища V“) 96/4; Закон за – на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна 98/35; Закон за – на Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната
на Кралство Белгия за превоз на допълнително
оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген“
и за един тристранен минен ловец клас „Флауер“
(партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на
две фрегати клас Е-71 „Вилинген“ и един тристранен минен ловец клас „Флауер“ между Република
България и Кралство Белгия 100/34; Закон за – на
Меморандума за разбирателство между министъра
на регионалното развитие и благоустройството от
името на правителството на Република България
и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония
относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със ССI номер 2007
СВ16IРО007 101/21; Закон за – на Конвенцията за
създаване на Съвет за митническо сътрудничество
и на изменението на конвенцията 101/21.
Регионални дирекции по горите, Правилник за
устройството и дейността на – 95/8.
Регионални инспекторати по образованието,
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на – 29/9;
Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на – 48/15.
Регионални инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве, Правилник за изменение на
Правилника за устройството и дейността на – 24/11.
Регистър на експерти, Наредба № Н-4 от 2009 г.
за реда за водене на – по чл. 96, ал. 3 от Закона
за културното наследство 2/39.
Репресирани лица, Закон за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска
реабилитация на – 62/6.
Републикански бюджет, ПМС № 76 за оптимизиране на месечното разпределение на разходите
и трансферите/субсидиите по – за 2010 г. 32/23;
ПМС № 139 за предоставяне на средства от – за
придобиване на акции от държавата във връзка с
увеличаването на капитала на търговско дружество
56/44; ПМС № 211 за предоставяне на средства
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от – за придобиване на акции от държавата във
връзка с увеличаването на капитала на търговско
дружество 75/28.
Рибарство и аквакултури, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 54 от 2006 г. за водене
на регистрите по чл. 16 от Закона за – 82/21.
С
Самоосигуряващи се лица, ПМС № 332 от 2009 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на – и българските граждани на
работа в чужбина, приета с ПМС № 30 от 2000 г.
2/9; Наредба 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 – 83/58.
Световна организация по туризъм, Закон за
приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ,
Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите
и имунитетите на специализираните организации
за разширяване прилагането на Конвенцията по
отношение на – 47/3.
Свине за разплод, Наредба № 19 за условията и
реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни и хибридни – 51/45.
Сдружения на потребителите, Наредба № РД16-1117 за условията и реда за предоставяне на
финансови средства на – от държавата 82/31.
Селскостопанска академия, Закон за изменение
на Закона за – 78/4; ПМС № 239 за изменение
на Устройствения правилник на – , приет с ПМС
№ 226 на Министерския съвет от 2008 г. 84/2.
Семеен кодекс, Закон за изменение и допълнение
на – 100/11.
Семейни помощи за деца, ПМС № 64 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за – , приет с ПМС № 139 на Министерския
съвет от 2002 г. 29/4.
Сертификат „Вътрешен одитор в публичния
сектор“, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за
организиране и провеждане на изпити за придобиване на – 78/16.
Син език, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 19 от 2005 г. за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестта – по
преживните животни 4/53.
Служба „Военна информация“, ПМС № 230 за
приемане на Правилник за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване
на личния състав и за изпълнение и прекратяване
на службата в – и Класификатор на длъжностите на
военнослужещите в – 82/8; Инструкция № 7 за реда
за упражняване на правомощията от органите на
служба „Военна полиция“ в структурите на – 89/11.
Сметна палата, Закон за – 98/39.
Сол, ПМС № 148 за изменение и допълнение
на Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на – за хранителни цели, приета с
ПМС № 23 на Министерския съвет от 2001 г. 58/13.
Социални услуги, ПМС № 122 за изменение и
допълнение на Наредбата за критериите и стандартите за – за деца, приета с ПМС № 256 на
Министерския съвет от 2003 г. 48/3.
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Социалноинвестиционен фонд, Закон за закриване на – 22/15.
Социално подпомагане, Закон за изменение и
допълнение на Закона за – 15/2; ПМС № 53 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за – , приет с ПМС № 243 от 1998 г.
27/14; ПМС № 107 за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за – , приет
с ПМС № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
43/18; ПМС № 127 за изменение на Правилника
за прилагане на Закона за – , приет с ПМС № 243
на Министерския съвет от 1998 г. 50/10.
Сперма от животни от семейство „Вovidae“,
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 42 от 2006 г. за здравните изисквания към – при
обмена є между Република България и държавите – членки на Европейската общност, и при
внасянето от трети страни 4/54.
Сперма от нерези, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 2006 г. за здравните
изисквания към – при обмен между Република
България и държавите – членки на Европейската
общност, и при внасяне от трети страни 4/55.
Специална предприсъединителна програма на
Европейския съюз за развитие на земеделието и
селските райони в Република България (САПАРД),
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 14 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в
земеделски стопанства по – 23/80; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2001 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за развитие и разнообразяване
на икономическите дейности, предоставяне на
възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по – 23/80; Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 16 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за подобряване преработката и
маркетинга на селскостопански и рибни продукти
по – 23/80; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 33 от 2003 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за подобр яване на професионалното обучение
по – 23/80; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 34 от 2003 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за развитие и подобряване на междуселищната
инфраструктура по – 23/80; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2003 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за лесовъдство, залесяване на
земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти
по – 23/80; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 36 от 2003 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по – 23/81; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 38 от
2003 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и развитие на селата,
опазване и съхраняване на селското наследство и
културни традиции по – 23/81; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за изпълнение на дейностите по
мярка „Техническа помощ“ по – 23/81; Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 113
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от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за развитие на
селскостопански дейности, целящи опазването на
околната среда по – 23/81.
Специални обществени поръчки, ПМС № 126 за
изменение и допълнение на Наредбата за възлагане на – , приета с ПМС № 233 на Министерския
съвет от 2004 г. 49/6.
Специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ПМС № 257 за изменение и допълнение на
Наредбата за единните държавни изисквания за
придобиване на висше образование по – за образователно-квалификационна степен „бакалавър“,
приета с ПМС № 248 на Министерския съвет от
2005 г. 88/28.
Спогодба, – за социална сигурност между Репуб
лика България и Република Корея 12/62; – между
правителството на Република България и Кабинета
на министрите на Украйна за военнотехническо
сътрудничество 16/36; – между правителството на
Република България и правителството на Ислямска
република Иран за морско търговско корабоплаване
31/79; – между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство
Йордания за международни автомобилни превози
на пътници и товари 35/62; – между правителството на Република България и правителството на
Френската република относно Френското училище
„Виктор Юго“ в София 38/19; – между правителството на Република България и правителството
на Република Казахстан за безвизови пътувания
на граждани – притежатели на дипломатически и
служебни паспорти 40/3; – между правителството на Република България и правителството на
Румъния за работата на железопътните гранични
преходи 48/6; – между правителството на Репуб
лика България и правителството на Република
Турция за работата на железопътния граничен
преход Свиленград – Капъкуле и обслужването на
граничната гара Капъкуле 65/68; – между правителството на Република България и правителството
на Федерална република Германия за финансово
сътрудничество (2006 г.) 67/2; – за изменение на
Спогодбата между правителството на Република
България и правителството на Руската федерация
за взаимни пътувания на граждани, подписана в
София на 5 март 2002 г., сключена чрез размяна
на ноти 83/22; – между правителството на Репуб
лика България и правителството на Тунизийската
република за премахване на визите за притежателите на дипломатически, специални или служебни
паспорти 93/20.
Споразумение, – между правителството на Репуб
лика България и правителството на Съединените
американски щати за опазване и съхраняване на
определени културни паметници 2/25; – за изменение и допълнение на – за сътрудничество между
Министерството на външните работи на Република
България и Министерството на външните работи на
Черна гора по визови въпроси и консулска защита
от 4 декември 2008 г. 17/15; – между правителст
вото на Република България и правителството на
Туркменистан за взаимно премахване на изискването
за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти 17/17; – между правителството на
Република България и правителството на Република
Корея за обмен и защита на класифицирана военна
информация 20/7; – за икономическо и техническо
сътрудничество между правителството на Република
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България и правителството на Държавата Катар
21/2; – между Република Австрия, Кралство Белгия,
Кралство Дания, Република Финландия, Федерална
република Германия, Гръцката република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство
Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската република, Кралство Испания, Кралство
Швеция, Европейската общност за атомна енергия
(ЕВРАТОМ) и Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ) за прилагане на член III (1) и (4) от
Договора за неразпространение на ядреното оръжие
(78/164/ ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC 193)
23/5; – за предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програмата „Укрепване на Националната програма
по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и
Министерството на здравеопазването на Република
България 30/6; – за услугите по пощенските плащания 35/55; – за сътрудничество относно морското търсене и спасяване между черноморските
крайбрежни държави 37/13; – за икономическо
сътрудничество между правителството на Репуб
лика България и правителството на Република
Сърбия 39/9; – между правителството на Република
България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на туризма 39/11; – между
правителството на Република България и правителството на Грузия за сътрудничество в областта на
пощенските съобщения, електронните съобщения и
информационните технологии 39/12; – между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република
за сътрудничество в областта на здравеопазването
и медицинската наука 43/21; – между правителството на Република България и правителството
на Република Турция за научно и технологично
сътрудничество 48/13; – между правителството на
Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и
Европейския инвестиционен фонд за изменение и
допълнение на Рамковото споразумение относно
изпълнението на Инициативата JEREMIE в Репуб
лика България 51/3; – между правителството на
Република България, представлявано от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Финансовото – относно изпълнението
на Инициативата JEREMIE в Република България
51/24; – между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично
полицейско сътрудничество по наказателноправни
въпроси 55/23; – между правителството на Репуб
лика България и правителството на Румъния за
изграждане и функциониране на Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество 57/11; – между правителството на Република
България и правителството на Република Сърбия
за обмен и взаимна защита на класифицираната
информация в областта на отбраната 57/15; – за
икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството
на Република Индонезия 60/1; – между правителството на Република България и правителството на
Република Молдова за взаимна защита и обмен на
класифицирана информация 60/4; – между правителството на Република България и правителството
на Република Индонезия за освобождаване от визи
на притежателите на дипломатически и служебни
паспорти 63/17; – за сътрудничество между Репуб
лика България и Европейския център за средно-
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срочни прогнози на времето 67/3; – за изменение
и допълнение на Споразумението за предоставяне
на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване
на контрола на туберкулозата в България“ между
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария и Министерството на здравеопазването
на Република България 70/7; – за отпускане на
безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на
проект IDF № TF-096228 между правителството на
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие, сключено на 31 май
2010 г. чрез размяна на писма 75/48; – между
правителството на Република България и правителството на Република Македония за изграждане
и функциониране на съвместен контактен център
за полицейско и митническо сътрудничество
85/12; – между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за
икономическо и техническо сътрудничество 85/17;
Финансово – между правителството на Република
България и Европейската инвестиционна банка,
подписано на 29 юли 2010 г. 87/23; – между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство
Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия
орган и Сертифициращия орган за изпълнението
на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC“ 88/59; – за икономическо сътрудничество между правителството на
Република България и правителството на Арабска
република Египет 91/16; – за научно-техническо
сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България
и Министерството на образованието и науката на
Руската федерация 96/39; Рамково – между правителството на Република България и федералния
съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите
и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз 96/41; – между Агенцията
за ядрено регулиране на Република България и
Дирекцията за радиационна защита на Република Македония за сътрудничество в областта на
радиационната защита 96/77; – между министъра
на труда и социалната политика на Република
България и Министерството на здравеопазването
и социалното развитие на Руската федерация за
прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност
от 27 февруари 2009 г. 97/48; – между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
на Република България и Германското дружество
за техническо сътрудничество ГмбХ във връзка с
проект „Регионална програма за учредяване на
„Дунавски компетентен център“ за укрепване на
региона по средното и долното течение на река
Дунав в Хърватия, Сърбия, Румъния, България,
Украйна и Молдова 99/115.
Средищни училища, ПМС № 284 за изменение и
допълнение на ПМС № 84 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Списък на – в Република
България, определяне на критерии за включване в
Списъка на – и приемане на финансови правила за
разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от – 97/13.
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Средства за измерване, ПМС № 125 за изменение
и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на – , приета с
ПМС № 253 на Министерския съвет от 2006 г. 48/6.
Стипендии, Наредба № Н-24 за условията, реда
и размерите на – на децата на загинали при или
по повод изпълнение на службата военнослужещи
70/32.
Стоки, ПМС № 288 за изменение и допълнение
на Наредбата за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните – и
движения на – , референтните периоди, начина на
тяхното отчитане и деклариране, както и – , които
ще бъдат изключени от статистическата дейност
за вътрешнообщностната търговия със – , приета с
ПМС № 238 на Министерския съвет от 2006 г. 97/43.
Стопанска дейност, Закон за изменение на
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху – 25/2.
Стратегически обекти, ПМС № 4 за определяне на списък на – от значение за националната
сигурност, които се охраняват от Министерството
на вътрешните работи 7/3.
Схема „Училищен плод“, ПМС № 91 за приемане
на Наредба за условията и реда за прилагане на
схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в
учебните заведения, – 37/6.
Схеми за национални доплащания и за специфично
подпомагане за 2010 г., Наредба за изменение на
Наредба № 2 от 2010 г. за специалните изисквания
за участие в одобрените – 93/41.
Събрания, митинги и манифестации, Закон за
изменение на Закона за – 24/7.
Съвет за административна реформа, ПМС
№ 115 за изменение на Правилника за организацията на дейността на – , приет с ПМС № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. 46/21.
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, ПМС № 263 за изменение и
допълнение на ПМС № 18 на Министерския съвет
от 2003 г. за създаване на – 90/2.
Съвет за развитие при Министерския съвет,
ПМС № 110 за създаване на – 44/10.
Съвет по гражданството при Министерството на правосъдието, Правилник за изменение на
Правилника за дейността на – 35/67.
Съдебни заседатели, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за – 30/46.
Съд на Европейския съюз, ПМС № 214 за създаване на процедура за провеждане на избор на
кандидат за съдия в – и в Общия съд 76/7.
Т
Такси, ПМС № 322 от 2009 г. за приемане на
Тарифа за – , които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона
за електронните съобщения 1/4; ПМС № 327 от
2009 г. за изменение на Тарифата за инфраструктурните – , събирани от управителя на железопътната
инфраструктура, одобрена с ПМС № 302 от 2001 г.
2/4; ПМС № 24 за изменение на Тарифата за – ,
събирани по Закона за рибарството и аквакултурите,
приета с ПМС № 133 от 2006 г. 18/34; ПМС № 25
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за – ,
които се събират в системата на Министерството
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на вътрешните работи по Закона за държавните – ,
одобрена с ПМС № 53 от 1998 г. 18/34; ПМС № 79
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. 34/15; ПМС № 90 за
изменение и допълнение на Тарифата за – , които
се събират от Изпълнителната агенция по лозата
и виното, приета с ПМС № 337 на Министерския
съвет от 2006 г. 37/5; ПМС № 92 за изменение
и допълнение на Тарифата за пристанищните – ,
събирани от Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, приета с ПМС № 97 на Министерския съвет от 2007 г. 38/10; ПМС № 96 за изменение и допълнение на Тарифата за – , които се
събират от органите на държавния здравен контрол
по Закона за здравето, приета с ПМС № 242 на
Министерския съвет от 2007 г. 39/5; ПМС № 104
за утвърждаване на – за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната
2010 – 2011 г. 42/12; ПМС № 144 за изменение
на ПМС № 104 на Министерския съвет от 2010 г.
за утвърждаване на – за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната
2010 – 2011 г. 57/6; ПМС № 177 за изменение 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 на Министерския съвет
от 2008 г. 64/19; ПМС № 181 за одобряване на
Тарифа за – , които се събират от Националната
ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност 65/17; ПМС № 190 за
изменение на Тарифата за – , които се събират от
Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г.
по Закона за електронните съобщения, приета с
ПМС № 322 на Министерския съвет от 2009 г. 72/4;
ПМС № 195 за допълнение на Тарифа № 12 за – ,
които се събират в системата на Министерството
на финансите по Закона за държавните – , одобрена
с ПМС № 55 на Министерския съвет от 1993 г.
73/54; ПМС № 208 за изменение и допълнение
на ПМС № 104 на Министерския съвет от 2010 г.
за утвърждаване на – за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната
2010 – 2011 г. 75/25; ПМС № 209 за изменение на
Тарифата за – , които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ
и електронния подпис, приета с ПМС № 144 на
Министерския съвет от 2002 г. 75/27; ПМС № 210
за допълнение на Тарифа № 4 за – , които се събират в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните – , приета с ПМС
№ 53 на Министерския съвет от 1998 г. 75/28; ПМС
№ 228 за изменение на Тарифата за – , които се
събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета
с ПМС № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
82/3; ПМС № 307 за изменение и допълнение на
Тарифата за – , които се събират от органите на
държавния здравен контрол по Закона за здравето,
приета с ПМС № 242 на Министерския съвет от
2007 г. 101/73.
Тежки пътни превозни средства, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г.
за движение на извънгабаритни и/или – 19/70.
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Текстилни продукти, ПМС № 109 за изменение
и допълнение на Наредбата за етикетирането и
наименованията на – , приета с ПМС № 114 на
Министерския съвет от 2006 г. 43/18.
Телефонни указатели, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за условията
и реда за издаване на – , включително работата
с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване,
както и за предоставяне на телефонни справочни
услуги 38/54.
Технически паспорти на строежите, Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 5 от
2006 г. за – 22/34.
Трактори, Наредба за изменение 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 – по отношение
на емисиите на замърсители 47/51; Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 30 от
2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и
верижни – , техните ремаркета и сменяема прикачна техника 91/75.
Търговски закон, Закон за изменение и допълнение на – 101/21.
Търговско дружество, ПМС № 7 за предоставяне на средства от републиканския бюджет за
придобиване на акции от държавата във връзка с
увеличението на капитала на – 8/8; ПМС № 36 за
предоставяне на средства от републиканския бюджет
за придобиване от държавата на акции от капитала
на – 22/22; ПМС № 39 за изменение и допълнение
на Правилника за реда за упражняване правата на
държавата в – с държавно участие в капитала,
приет с ПМС № 112 от 2003 г. 22/23; ПМС № 66 за
допълнение на Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в – с държавно участие в
капитала, приет с ПМС № 112 на Министерския
съвет от 2003 г. 29/8; ПМС № 114 за наблюдение и
контрол върху финансовото състояние на държавни
предприятия и – с над 50 на сто държавно участие
в капитала и на дружествата, които те контролират
46/20; ПМС № 187 за изменение на Правилника за
реда за упражняване правата на държавата в – с
държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112
на Министерския съвет от 2003 г. 72/2.
Търговско корабоплаване, Закон за изменение и
допълнение на Кодекса на – 85/2.
Тютюнопушене, ПМС № 264 за приемане на
Наредба за условията и реда, при които се допуска – в закрити обществени места и в сградите с
обособени работни места 90/5.
У
Универсална пощенска услуга, Нормативи за качество на – и ефикасността на обслужване 64/70;
Система за образуване на пощенските кодове на
мрежите на пощенския оператор със задължение
за извършване на – и на пощенските оператори,
извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга 64/72.
Университет по библиотекознание и информационни технологии, ПМС № 255 за откриване на
институти в структурата на – 88/21.
Услуги, Закон за дейностите по предоставяне
на – 15/27; ПМС № 299 за приемане на Наредба
за условията и реда за работа на координаторите
на Информационната система на вътрешния пазар
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и за поддържане на Списъка на компетентните
органи в Република България, които подлежат
на регистрация в системата в сферата на – 99/92.
Устав, – на Международната агенция за възобновяема енергия 99/117.
Учебници и учебни помагала, ПМС № 250 за
изменение и допълнение на ПМС № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба
за – 85/9.
Ученици, ПМС № 155 за определяне размера
на еднократната целева помощ за – , записани в
първи клас на държавно или общинско училище,
за покриване на част от разходите в началото на
учебната 2010 – 2011 г. 61/33; ПМС № 186 за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден за – от І клас в държавните и общинските
училища 71/5.
Училища, Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя
на учениците в паралелка, делението на паралел
ките на групи и индивидуалното обучение в – по
изкуствата и – по културата 62/42; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2008 г.
за приемане на ученици в – по изкуствата 66/42.
Училища, детски градини и обслужващи звена,
Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и
в групите на – 4/61; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците
и на децата в паралелките и в групите на – 75/70.
Ф
Физическо възпитание и спорт, Закон за изменение и допълнение на Закона за – 50/2; 96/2.
Финансови институции, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за – 58/55.
Финансови санкции, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация
или отнемане и решения за налагане на – 15/7.
Фискални устройства, Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за
регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез – 49/51.
Фитосанитарен контрол, Наредба за изменение
на Наредба № 1 от 1998 г. за – 21/7.
Фуражи, Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите
концентрации на нежелани субстанции и продукти
във – 49/20; Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол
върху – 75/52; Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2003 г. за – със специално
предназначение 82/21; Закон за изменение и допълнение на Закона за – 88/3.
Фуражни добавки, Наредба за отменяне на Наредба № 101 от 2006 г. за – 83/36.
Фуражни култури, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от – на пазара на Европейския
съюз 38/54.
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Х
Химични вещества и смеси, ПМС № 182 за
приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на – 68/2.
Хора с увреждания, Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на – 24/2; ПМС
№ 102 за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на – , приет
с ПМС № 343 на Министерския съвет от 2004 г.
41/51; ПМС № 258 за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Агенцията за – ,
приет с ПМС № 337 на Министерския съвет от
2004 г. 88/29; 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 – 89/32.
Хранене на децата, ПМС № 308 за осигуряване
и разпределение на средствата за подпомагане – от
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас 102/25.
Храни, Закон за допълнение на Закона за – 23/3;
59/6; Наредба № 26 за специфичните изисквания за
директни доставки на малки количества суровини
и – от животински произход 84/22; ПМС № 252
за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към – със специално предназначение,
приета с ПМС № 249 на Министерския съвет от
2002 г. 86/5.
Хранителни добавки, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към – 90/26.
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 – 52/34.
Цени, ПМС № 93 за изменение и допълнение
на Наредбата за определяне на базисни – , – за
изключените площи и учредяване право на ползване
и сервитути върху гори и земи от горския фонд,
приета с ПМС № 252 на Министерския съвет от
2003 г. 38/11.
Централен бюджет, ПМС № 213 за предоставяне
на финансови средства от – за 2010 г. по бюджета
на Министерството на земеделието и храните за
финансиране изпълнението на проект „Актуализация
на цветна цифрова ортофотокарта на страната в
периода 2010 – 2011 г. чрез ново самолетно заснемане“ за нуждите на системата за идентификация
на земеделските парцели 76/6; ПМС № 242 за предоставяне на допълнителни средства от – за 2010 г.
чрез бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката по самостоятелните бюджети
на държавните висши училища 84/16; ПМС № 243
за предоставяне на допълнителни средства от – за
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2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за осигуряване охраната на съдебната власт
и на лица, застрашени във връзка с наказателно
производство 84/18.
Център за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност към
Министерския съвет, ПМС № 158 за създаване
на – 62/12; ПМС № 280 за приемане на Устройствен
правилник на – 96/30.
Център за развитие на човешките ресурси,
Правилник за устройството и дейността на – 8/13;
Правилник за изменение на Устройствения правилник на – и регионални инициативи 18/44.
Център „Фонд за асистирана репродукция“, ПМС
№ 268 за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на здравеопазването
за компенсиране на разплатени задължения на
дейността по асистирана репродукция на – 93/12.
Център „Фонд за лечение на деца“, ПМС № 49 за
изменение и допълнение на ПМС № 280 от 2004 г.
за създаване на – 27/10; Правилник за дейността
и организацията на работа на – 37/33.
Център „Фонд за трансплантация“, Правилник
за дейността и организацията на работа на – 21/3.
Център на промишлеността на Република
България в Москва, Руска федерация, Устройствен
правилник на – 8/9.
Ч
Частни съдебни изпълнители, Закон за изменение
на Закона за – 97/8.
Чужденци, Наредба № Із-1201 за реда за временно
настаняване на – , за организацията и дейността
на специалните домове за временно настаняване
на – 45/12.
Ш
Шенгенско пространство, ПМС № 17 за одобряване финансирането на проекти, свързани с
изпълнението на поетите ангажименти от страна на
Република България за присъединяване към – 14/14;
ПМС № 128 за изменение и допълнение на ПМС
№ 17 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване
финансирането на проекти, свързани с изпълнението
на поетите ангажименти от страна на Република
България за присъединяване към – 50/10; ПМС
№ 237 за изменение на ПМС № 17 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането
на проекти, свързани с изпълнението на поетите
ангажименти от страна на Република България за
присъединяване към – 83/21.
Я
Ядрена енергия, Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на – 80/6.
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